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com invejável titulação acadêmica, 
inclusive no exterior, e, ainda, de 
marcante atuação social, inclusive na 
heroica advocacia pro bono, em prol 
dos necessitados, marca civilizatória 
da própria Justiça Social. No Boletim 
vão anos de estudo e de experiência 
teóricos e práticos, marca dos grandes 
nomes que o conformam. Uma 
carga de conhecimentos e vivências  
sintetizadas em fácil leitura.  Lições 
intelectuais de grande efeito concreto, 
alicerçados em elevado valor moral 
e patrimonial, para quem de seu 

conteúdo se beneficia. Magnânimo 
e altruísta, o Escritório reparte seu 
know-how, seu “saber de experiência 
feito”, com os clientes e demais 
leitores.
 Em época em que o Direito se 
renova em minutos e segundos, 
na velocidade da informática, 
imprescindível a atualização 
permanente e contínua, que o 
Boletim enseja. Ademais, o Boletim 
espelha a própria história do Direito 
vivo, na utilidade prática e a coleção 
de boletins materializa a história do 

próprio Direito. 
 Benvindo o Boletim do Escritório 
Fachin Advogados. Aprenderei 
muito com ele. Extremamente 
honrado em poder apresentar seu 
primeiro número, já abro uma pasta 
para colecioná-lo! Parabéns aos 
Advogados e ao pessoal que tornam 
concreto o sonho de sua edição. 
E, como desde já leitor, usuário e 
admirador, muito, muito obrigado!.

por Ministro Sidnei Beneti

Benvindo o Boletim Jurídico 
de Fachin Advogados! A 
notória qualidade jurídica e 

humana excelente dos profissionais 
do Escritório é garantia da segurança 
jurídica e da grandeza humana do 
Boletim. Elo entre o Escritório e os 
clientes, o Boletim vai  muito além. 
Previne litígios, harmoniza, conforta. 
Em momentos de angústia diante 
de decisão aguda, oferece o amparo 
da confiança amiga e a sensação de 
compartilhamento e amparo, de não 
estar sozinho ao traçar rumos nego-

ciais ou de vida.
 Assim, o Boletim é benfazejo 
e altruísta. Seu conteúdo orienta 
negócios, esclarece como agir dentro 
da lei, incentiva a criatividade e acau-
tela contra perigos e ciladas jurídicas, 
somente conhecidas de profissionais 
do Direito.  Reparte e democratiza 
conhecimentos – e ensina. Diante 
dele, é como se o leitor viesse ao 
Escritório, participasse das pesadas 
reuniões jurídicas, ou tomasse um 
café em uma pausa durante a qual 
surge uma idéia germinadora de 

solução magnífica para o enigma da 
situação negocial, para a orientação 
da questão familiar, para o deslinde 
da perplexidade relativa ao Poder 
Público! 
 Sempre admirei o Escritório 
Fachin Advogados e seus profis-
sionais – desde os tempos de seu 
eminente fundador, o então Advogado 
e Professor Luiz Edson Fachin que, 
assumindo o alto cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, deixou 
o Escritório sob a responsabilidade de 
advogados-juristas de elevado nível, 

PREFÁCIO

Sidnei Beneti, Ministro 
aposentado do Superior Tribunal 
de Justiça – SP, 19.2.2016
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“Este Boletim vai além de ser 
o elo entre o escritório e os 
clientes. Em momentos de angústia 
diante de decisão aguda, 
oferece o amparo da confiança.”
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Mais de três décadas fiz mora-
da num tripé de afazeres: 
prática do magistério 

(incluindo ensino, pesquisa e 
extensão), exercício da advocacia e 
vivência institucional comprometida 
com os desafios sociais. A Faculdade 
de Direito, o escritório profissional 
e a participação sócio-institucional 
resumem o sentido dessa caminhada.
 A ética da responsabilidade foi 
o farol que tomei para buscar luzes 
nessa trajetória. Com serenidade e 
firmeza, intentamos reunir mentes 
e corações vocacionados pelo apri-
moramento técnico, pela formação 
humanista, e pela prestação de 
serviços, que fosse sinônimo de 
atuação escorreita na realização da 

justiça ao caso concreto. E isso, de 
fato, ocorreu na Universidade, na 
advocacia e na vida em sociedade.
 O destino me honrou pela comu-
nhão que encontrei como professor, 
advogado e cidadão, em equipes quer 
de pesquisa, quer de trabalho na advo-
cacia, também assentadas naqueles 
pilares que fazem da prática jurídica 
uma profissão de fé.
 Agora se apresenta um novo hori-
zonte de atuação, no qual espero 
aportar contribuição com sobriedade 
e humildade no colegiado do qual faço 
parte. Anima-me ter uma pauta de 
deveres morais acima das convicções 
pessoais, sempre sob compromisso 
estrito com os preceitos constitucio-
nais.

 Aprendi, nesses mais de trinta 
anos na docência e na advocacia, inde-
pendentemente das posições pessoais, 
ter respeito ao sistema de regras, de 
princípios e de restrições, e a defender 
as garantias e os direitos individuais.
 O legado singelo que deixo está 
em boas mãos. A responsabilidade 
de todos que prosseguem é zelar 
pela casa comum, utilizando-me, 
aqui, neste contexto, essa expressão 
cunhada pela Encíclica Papal Louvado 
Seja. O chamamento do presente em 
direção ao porvir reclama, cada vez 
mais, bem cumprir os deveres profis-
sionais, prestando serviços que sejam 
portadores de confiança e de segu-
rança jurídica. 

 Nesse breve inventário de percur-
so, nessa mudança de lócus, estou 
também certo de que continua-
mos todos imbuídos de um mesmo 
ideal: ofertar prestação jurisdicional 
à sociedade, sempre com humil-
dade, realizando a nossa parcela de 
resposta à crescente exigência legíti-
ma de eficiência, razoável duração 
do processo, segurança  jurídica e 
previsibilidade.
 O passado que nos uniu se traduz 
num presente estimulante de desafios. 
Para todos que tomam a estrada do 
mundo jurídico, é mesmo, como diria a 
poetisa Helena Kolody, sempre madru-
gada.
 

 Deixo, por certo, o bastão para 
profissionais atilados e éticos, pessoas 
preparadas para esse desafio. Estou 
seguro que do pretérito da nossa 
convivência assentaram-se como 
marcos a retomada de valores, a probi-
dade, a integridade, e a consciência de 
nosso papel perante os destinatários 
de nossos afazeres e a sociedade como 
um todo.

por Ministro Luiz Edson Fachin
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TRAJETÓRIA
E PROFISSÃO DE FÉ

Deixo, por certo, o bastão para 
profissionais atilados e éticos, 
pessoas preparadas para 
este desafio.

“
”

Abril de 2015



De acordo com o artigo 133 
da Constituição a advocacia 
representa uma função essen-

cial à justiça. Esse papel de destaque 
abre dois caminhos: de um lado, 
confere aos advogados um conjunto 
de prerrogativas próprias e pecu- 
liares pela importância de seu mister, 
e, por outro, coloca sob seus ombros 
um importante dever constitucional 
de zelar pela administração da justiça. 
 Todos aqueles que formam na 
faculdade de direito e se consagram 
no exame da OAB – o que, com a 
expansão desenfreada dos cursos 
de direito na atualidade, soma um 
contingente profissional bastante 
considerável – são jungidos deste 
poder-dever. Resta saber no que ele 
exatamente consiste. 
 A justiça – objeto do mandato 
constitucional do advogado – é 
dimensão plurívoca que se abre no 
campo dos significados e pode nos 
apontar para veredas diversas. As 
discussões sobre as mais diversas 
teorias da justiça – formal, material,  

retributiva, distributiva, comutativa, 
entre outras – são, ou ao menos deve-
riam ser, etapa imprescindível do 
curso básico de formação propedêu-
tica dos acadêmicos de direito. Em 
que pese a relevância e significância 
destas discussões, não representam 
elas o objeto da presente reflexão. 
 É o próprio texto constitucional 
que nos responde os horizontes de 
possibilidades de que justiça trata. 
Isto porque se foi a Constituição que 
legou aos advogados esta tarefa, é 
no sentido da justiça constitucional, 
portanto, que se deve buscar esse 
aclaramento. Neste particular, haja 
vista a estrutura estatal, institucional 
e política legada pela Carta de 1988 
avulta a moldura estatal do bem-estar 
social. Esta moldura impacta no 
conceito de justiça que se está a tratar.
 Nesse diapasão, justiça – no 
contexto constitucional de 1988 – é 
substância e tem como delineamento, 
muito mais que o atendimento do teor 
legal, tendo um importante compo-
nente de transformação da sociedade e 

de eliminação das injustiças. Combina 
esta visão com aquela expressada 
por Amartya Sen para quem a justiça 
se combina com a expansão das 
capacidades humanas, ampliação 
dos projetos de liberdade e forta-
lecimento de direitos para exclusão 
de iniquidades sociais consideradas 
inaceitáveis. 
 Justiça e direitos se combinam, 
nesse esquema constitucional, numa 
dimensão emancipatória.  É, portanto, 
desta justiça que o advogado deve 
zelar quando de seus afazeres 
concretos. 
 Extrai-se daí a imperatividade da 
defesa dos direitos humanos e funda-
mentais para o trabalho do advogado 
que deve ter justamente o sentido 
de expansão das liberdades – para 
valer-se mais uma vez da expressão 
de Amartya Sen. 
 Resta, desde há muito, suplantada 
a visão clássica liberal e individual que 
reduzia os direitos fundamentais às 
relações entre indivíduos e Estado. Os 
direitos fundamentais expandem-se e 

rompem os quadriláteros tradicionais 
de sua compreensão positiva. Nesse 
sentido, fala-se na eficácia irradiante 
dos direitos fundamentais (expressão 
cunhada pelo Tribunal Constitucional 
Alemão no seu célebre caso Lüth). O 
artigo 5o, em seu parágrafo primeiro, 
que estabelece a eficácia imediata 
dos direitos fundamentais ganha aqui 
novos contornos. Destarte, abre-se 
o rol dos destinatários dos direitos 
fundamentais para outros campos e, 
nesse sentido, a Constituição conferiu 
especial importância à tarefa dos 
advogados. Zelar pela justiça passa, 
portanto, pela defesa intransigente 
dos direitos humanos e fundamentais. 
Essa tarefa constitucional proje-
ta-se numa dimensão institucional 
e também numa dimensão singular. 
Na dimensão institucional, o órgão 
de classe da categoria profissional 
– no caso a Ordem dos Advogados 
do Brasil – deve honrar não apenas 
a defesa dos direitos, mas o sentido 
libertário que esta deve ter. Eis a 
razão pela qual, inclusive, a própria 
Constituição empoderou a entidade 
como legitimada universal para 
movimentar o controle de consti-
tucionalidade concentrado por 
ação. Neste sentido, o espaço da 
OAB precisa ser reclamado pelos 
advogados e compreendido como 
próprio a fim de ser reconstruído na 
dimensão democrática e plural que 
lhe é constitutiva. 
 Há, todavia, uma importante 
dimensão individual que não pode 
ser olvidada ou tomada por subsu-
mida na perspectiva coletiva, que é 
aquela com que se compromete o 
advogado nos seus afazeres cotidi-
anos. Na singularidade do exercício 
profissional cada advogado carrega 
o dever constitucional da promoção 

dos direitos – não apenas de seus 
clientes – mas também dos direitos 
constitucionalmente consagrados 
como humanos e fundamentais. 
Isso significa que o comportamento 
profissional não pode levar apenas 
em conta o que lhe trará o melhor 
resultado individualmente, mas sim, 
aquele que, do ponto das consequên-
cias, gere ganhos – ou provoque 
menos perdas – ao contexto social 
que permeia os interesses postos em 
questão. Faz-se, assim, necessário 
“transcender as limitações de nossas 
perspectivas posicionais” (Sen, 187).
 É esse um dos sentidos que a 
dimensão ética do exercício da advo-
cacia envolve. “Os princípios éticos 
são normas que nos obrigam a agir em 
função do valor do bem visado pela 
nossa ação, ou do objetivo final que 
dá sentido à vida humana; e não de 
um interesse puramente subjetivo, que 
não compartilhamos com a comuni-
dade. Esse valor objetivo deve ser 
considerado conjuntamente: no 
indivíduo, no grupo ou classe social, 
no povo ou na própria humanidade” 
sublinha Fábio Konder Comparato (p. 

500). 
 A compreensão justamente disso 
é que compõe – ao mesmo tempo – o 
principal desafio e a principal diferen-
ciação do exercício profissional. As 
preocupações éticas de cumprimento 
desse dever constitucional para com 
os direitos restam, em tempos de 
massificação e mercantilização abso-
luta da profissão, relegadas a um 
segundo plano. Todavia, a percepção 
e consecução do mister diferencia 
o exercício profissional; abrir-se a 
esta esfera ética torna o advogado 
um profissional melhor, cioso de seu 
papel, o que gera consequências posi-
tivas tanto no plano pessoal, para si 
e para o cliente, quanto no âmbito 
coletivo da justiça institucional. 
 Ainda que a noção de justiça 
congregue muitos significados, há 
consenso que ter a tarefa de por 
ela zelar não é mandato simples. E 
assim nem todos estão aptos a bem 
compreendê-la, mas aqueles que o 
fizerem, sem sombra de dúvida, 
ganham destaque e considerável 
primazia em tempos difíceis como 
estes que vivemos. 

JUSTIÇA, DIREITOS 
HUMANOS E ÉTICA: 
ISSO TUDO TEM A VER 
COM A ADVOCACIA

por Melina Girardi Fachin
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O ADVOgADO 
CARREgA O DEVER 
COnSTITUCIOnAl DA 
PROMOçÃO DOS DIREITOS, 
MAS TAMbÉM DOS DIREITOS 
COnSTITUCIOnAlMEnTE 
COnSAgRADOS COMO 
hUMAnOS E FUnDAMEnTAIS.

“
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Causa de grande expectativa 
na comunidade jurídica, 
a entrada em vigor da Lei 

13.105/2015, que institui o novo 
Código de Processo Civil promoverá 
importante conjunto de alterações na 
sistemática instrumental brasileira. 
Em linhas muito gerais, o sentido 
macroscópico que se extrai do 
renovado Código perpassa a aproxi-
mação entre o sistema inquisitorial e 
o sistema adversarial, com sensíveis 
reflexos para atividade judicante, 
tanto do Poder Judiciário, quanto do 
Fiscal da Lei e dos advogados.
 Ao lado do imperativo premente 
de um repensar de comportamentos, 
frente a necessidade de apuro da 
técnica procedimental diante dos 
novos mecanismos presentes na 
Lei (por exemplo, o incidente de 
resolução de demandas repetitivas), 
há evidente privilégio ao caráter 
colaborativo a que são chamados, 
todos, a aderir. É nessa seara que o 
Código aprofunda a participação das 
partes na construção metodológica 
da solução do conflito, elastecendo o 
espaço de disposição da vontade em 
prejuízo (salutar) da rigidez publi-
cista, sendo marcante a introdução, 
pela redação do artigo 190, de uma 
cláusula geral que promove a aber-

tura do sistema aos negócios jurídicos 
processuais atípicos.
 É inegável que os negócios 
jurídicos processuais não são inéditos 
no direito brasileiro, tendo sido objeto 
de arguta análise pela doutrina, a 
exemplo da monografia de Barbosa 
Moreira a respeito da convenção 
das partes sobre matéria processual. 
O Código reformado, ademais, 
contém conjunto não desprezável de 
circunstâncias adjacentes pelas quais 
as partes interferem na condução 
do processo, a exemplo da cláusula 
de eleição de foro, da suspensão do 
processo, da distribuição do ônus 
probatório ou mesmo da alteração 
dos mecanismos de execução, com 
a utilização da via telemática, todos 
tidos como negócios jurídicos típicos. 
A mudança essencial promovida pela 
cláusula geral parece estar, porém, 
no compartilhamento da condução 
procedimental essencial entre o 
magistrado, antes senhor único da 
definição da trilha processual, e as 
partes. Trata-se, isso parece eviden-
ciado, no preenchimento de sentidos 
ao princípio da liberdade no âmbito 
procedimental.
 Por se tratar de conteúdo 
novo, naturalmente o interessante 
dispositivo traz consigo desafios 

interpretativos que somente a conju-
gação entre teoria e prática poderá 
aplacar. Não é outro o motivo dos 
intensos debates levados a cabo nos 
encontros do Fórum Permanente de 
Processualistas Civis, que produziram 
importante enunciados sobre o tema, 
como, por exemplo, os que dizem 
respeitos às nulidades indicadas na 
parte final do artigo 190.
 Em paralelo ao profícuo debruçar 
promovido pela doutrina do direito 
processual sobre os acordos de 
vontade de caráter processual, a 
inegável aproximação com o direito 
material traz ao debate, com entu-
siasmo, também aqueles que se 
dedicam a pensar o direito material, 
não só pela imbricação de conceitos 
como pelo impacto precedente na 
construção e interpretação dos 
contratos. Neste sentido, animam à 
curiosidade, dentre outros aspectos, 
a aproximação entre a racionali-
dade contratualista e publicista na 
efetivação dos múltiplos alcances do 
dispositivo legal, como as questões 
relativas à capacidade das partes 
para estipular o negócio processual, 
os contornos do conceito de nuli-
dade a ser empregado e o limite da 
vinculação do negócio material com 
eficácia processual.

 É saber, por exemplo, quão aberto 
está o processo às contemporâneas 
teorias da capacidade, que não se 
restringem ao conteúdo dogmático 
contido nas disposições materiais 
sobre incapacidades absolutas e rela-
tivas, construindo a interpretação da 
norma adjetiva à luz do caso concreto 
e da melhor efetivação do direito à 
luz do principio da igualdade e da 
liberdade. Significa, mais preci- 
samente, perquirir em que medida 
circunstâncias nas quais o direito 
material é interpretado de forma 
aberta, rompendo com a rigidez 
do Código sob o fundamento da 
efetivação do programa constitucional 
também serão recepcionadas na inter-
pretação da lei processual, como o 
exemplificativo caso do pródigo indi-
cado no artigo 4o, IV do Código Civil. 
Diante desse cenário, certamente a 
capacidade plena destacada no artigo 
191 será merecedora de esforço 
interpretativo integrativo entre os 
planos material e processual, levando 
em conta o avanço que a doutrina 
de vanguarda do direito material já 
construiu sobre o tema.
 Não é outro o sentido a ser dado 
ao conteúdo conceitual da nulidade, 
indicada na lei nova como espaço 
único de controle jurisdicional para 
os negócios jurídicos processuais. É 
pulsante na civilística o debate acerca 
dos limites e efeitos das nulidades, a 
despeito do conteúdo restritivo que se 
colhe da doutrina clássica. Os postu-
lados do princípio da conservação dos 
negócios, com a construção teórica 
da transformação para preservação 
teleológica dos atos animados pela 

vontade por certo haverão de impactar 
na percepção do juiz ao apreciar 
o juízo de validade dos negócios 
jurídicos processuais. Se a doutrina 
e a jurisprudência se inclinam pela 
conservação dos negócios de maneira 
geral, não há sentido na construção de 
modo de agir distinto para os negócios 
jurídicos processuais.
 Ao lado dos dois temas acima 
lançados, também alimenta o rol de 
dúvidas o questionamento acerca 
dos parâmetros de vinculação dos 
atores da relação jurídica processual 
aos contornos negociais estipulados, 
especialmente quando prévios, uma 
vez que são naturalmente distintos os 
comportamentos na arena do contrato 
e na arena do processo. Nesse aspecto, 
o assentado princípio da boa-fé 
objetiva nos contratos (Código Civil, 
artigo 421) passa a se revestir como 
verdadeira cláusula geral de comporta-
mento no processo, ainda mais quando 
estipulado negócio jurídico que estenda 

sua eficácia à seara própria de resolução 
das pretensões resistidas.
 Com esse breve lançar de inqui-
etudes, único norte seguro que se 
infere é que a inserção no sistema 
normativa da geral de estipulação 
de contratos processuais atípicos 
pelo artigo 190 da Lei 13.105/2015 
representa não apenas a ampliação 
das possibilidades procedimentais. 
Trata-se de efetiva acolhida, pelo 
processo, de importante aspecto 
da racionalidade contratualista 
privada, ainda que com razão 
defenda na doutrina a manutenção 
do caráter geral publicista das normas 
processuais. Aos ourives do direito 
processual cumpre olhar com olhos de 
ver as construções em curso no direito 
material, enquanto à doutrina do  
direito civil impõe-se o chamamento 
a contribuir, com a aproximação de 
conceitos e valores, com a virtuosa 
transição intimorata estabelecida pelo 
novo Código de Processo Civil.

NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCESSUAIS: 
UM CAMInhO EM 
COnSTRUçÃO

É PUlSAnTE nA CIVIlíSTICA O 
DEbATE ACERCA DOS lIMITES 
E EFEITOS DAS nUlIDADES, 
A DESPEITO DO COnTEúDO 
RESTRITIVO qUE SE COlhE 
DA DOUTRInA ClÁSSICA.

por Marcos Alberto Rocha Gonçalves

”

“
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A Convenção de Viena para 
Compra e Venda Internacional 
de Mercadorias (CISG), 

integrada ao ordenamento jurídico 
brasileiro por meio do Decreto 
Legislativo nº 538/2012, é o marco 
normativo fundamental a reger as 
transações comerciais internacionais 
em matéria de compra e venda de 
mercadorias.
 A CISG contém normas 
que dirigem a interpretação da 
própria Convenção, de modo a 
assegurar o atendimento de suas fina-
lidades, evitando um esfacelamento 
hermenêutico que colocaria em xeque 
sua própria eficácia como instrumento 
gerador de segurança jurídica nos 
contratos internacionais.
 Nesse sentido, o comando do 
artigo 5º da CISG impõe ao intérprete 
postura hermenêutica que assegure, 
na interpretação da Convenção, o seu 
“caráter internacional e a necessidade 
de promover a uniformidade de sua 
aplicação”.
 Tanto o caráter internacional 
quanto a pretensão de uniformidade 
são temas que demandam reflexão 
sobre seus limites e possibilidades. De 
um lado, é necessário compreender 
a extensão do que se pode quali-
ficar como “caráter internacional”; 
de outro, é necessário, ao mesmo 

tempo em que se afirma o escopo de 
uniformização, reconhecer os seus 
limites.
 Principie-se pelo exame daquilo 
que pode ser entendido como caráter 
internacional. Destinando-se à regulação 
de contratos internacionais de compra 
e venda de mercadorias, a CISG tem o 
claro escopo de mitigar as dificuldades 
derivadas de controvérsias sobre o 
Direito aplicável aos contratos à luz 
do Direito Internacional Privado – e 
a insegurança jurídica daí derivada -, 
bem como facilitar o trânsito jurídico 
das mercadorias em um contexto de 
mercado regido pelas mesmas regras, 
sem sujeição de um contratante às 
peculiaridades do direito interno da 
outra parte. Tudo isso visa a garantir 
segurança e previsibilidade,  faci-
litando as trocas, com menor custo 
de transação.
 A aplicação da CISG não deve, 
pois, ser dirigida pela ratio do 
Direito Privado interno de cada país. 
Há conceitos na Convenção que 
são opções próprias desse diploma 
internacional, como o fundamental 
breach of contract, ou a figura da 
desconformidade das mercadorias 
que não devem ser interpretados a 
partir das regras gerais de inadimple-
mento, violação positiva da obrigação 
ou de vícios do produto dos países 

signatários, mas, sim, à luz da racio-
nalidade própria da CISG. 
 Os elementos integrativos  even-
tualmente necessários para a aplicação 
das normas da Convenção devem ser 
buscados na experiência internacional, 
seja em decisões que dão concretude 
aos conceitos da CISG, seja ao próprio 
costume internacional, restando ao 
direito interno apenas o suprimento 
de lacunas que não sejam passíveis 
de colmatação por meio do recurso 
aos princípios gerais que regem a 
Convenção. 
 Também deve ser critério de 
interpretação da CISG, coerente com 
seu caráter internacional, a proteção 
aos direitos humanos. O conceito de 
desconformidade das mercadorias, 
por exemplo, deve ser lido em 
congruência com a proteção de tais 
direitos pela comunidade interna-
cional, de modo a não se admitir 
conformidade, por exemplo, quando 
da entrega de produtos produzidos 
com trabalho infantil, ou, ainda, 
trabalho escravo.
 Outra consequência do caráter 
internacional da Convenção é que a 
sua interpretação deve ser coerente 
com a origem e os propósitos de sua 
constituição pela UNCITRAL, como 
ente integrante das Nações Unidas. 

A CISG não é neutra. Seu telos é 
direcionado ao desenvolvimento dos 
países por meio do comércio interna-
cional, devendo tal desenvolvimento 
ser compreendido não apenas como 
incremento das relações econômicas, 
mas, sobretudo, como promoção de 
desenvolvimento humano. 
 O escopo de uniformização da 
interpretação da CISG complementa 
o comando que visa a assegurar a 
interpretação consoante o caráter 
internacional da Convenção. Com 
efeito, assegurar quer a interpre-
tação não se aprisione às regras 
gerais sobre contratos e obrigações 
do direito interno dos países, mas, 
sim, esteja vinculada a uma ratio 
própria da Convenção e do comércio 
internacional pressupõe que a leitura 
das normas da CISG e sua aplicação 
aos contratos seja comum a todos os 
países signatários.
 A uniformização, porém, deve ser 
lida como uma postura metodológica 
que se impõe ao intérprete, e não 
como dogma.
 É que a realidade do comércio 
internacional entre agentes de dife-
rentes países signatários, por mais 
que se busque assegurar o caráter 
internacional da interpretação, pode 
conduzir a conclusões díspares. Tais 
conclusões, ressalte-se, não decorrem 
necessariamente de equivocada 
submissão da interpretação da CISG 
aos preceitos gerais sobre direito 
das obrigações no Direito interno 
dos países, mas, sim, de diferentes 
percepções, conforme o tempo e lugar, 

sobre o que se deve entender como 
parâmetro próprio das transações 
internacionais. 
 O recurso à lex mercatoria, por 
exemplo, nem sempre será eficaz, pois 
há, em diferentes tradições jurídicas, 
compreensões díspares sobre o que 
integra e sobre o que está excluído do 
seu âmbito – e o princípio da boa-fé 
objetiva é apenas um dos possíveis 
exemplos dessa cizânia.  
 Ademais, há limites que podem 
ser impostos pelas próprias ordens 
constitucionais dos diferentes 
países. Na realidade brasileira, 
tanto o caráter internacional como 
a postura hermenêutica visando à 
uniformização são coerentes com 
a própria Constituição, que impõe 
aos agentes estatais o respeito aos 
Tratados e Convenções Internacionais. 
É certo, porém, que em dados casos 
concretos, a eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações inter-
privadas – o que pode implicar, 
inclusive, a incidência, ainda que 
devidamente balizada e não pater-
nalista do princípio da igualdade 
material – pode significar exceção à 
aplicação uniforme das normas da 
Convenção, ainda que isso ocorra 
em casos pontualíssimos. Com efeito, 
a mesma Constituição que serve de 
fundamento ao atendimento da regra 
de uniformização, pode, excepcional-
mente, vir a afastá-la.
 De qualquer sorte, a higidez do 
comando de uniformização é a regra, 
constituindo desafio aos aplicadores 
da CISG identificar parâmetros 
adequados para atender à postura 
metodológica que a eles se impõe, 
no desafio hermenêutico trazido pelo 
artigo 5º da Convenção.  

A INtERPREtAçãO 
CISG E 
O SEU CARÁTER 
InTERnACIOnAl

ASSEgURAR qUE A 
InTERPRETAçÃO ESTEjA 
VInCUlADA A UMA RATIO DO 
COMÉRCIO InTERnACIOnAl 
PRESSUPõE qUE A 
APlICAçÃO DA CISg SEjA 
COMUM A TODOS OS 
PAíSES SIgnATÁRIOS.

por Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk
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A Lei n.º 12.846/2006, chamada 
de “Lei Anticorrupção” entrou 
em vigor no início de 2014 

criando novos paradigmas para 
gestão de diversos segmentos do 
empresariado brasileiro, notadamente 
para as empresas que contratam 
com os poderes públicos, instigadas 
a criar mecanismos de prevenção e 
controle de condutas que possam ser 
enquadradas como corruptas.
 Esta lei cria a exigência do 
repensar da atuação empresarial 
com adoção de novas práticas de 
gestão e comportamento ético. Isto 
porque dispõe sobre a respons-
abilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática 
de atos contrários ao interesse da 
administração pública, nacional ou 
estrangeira, o que poderá ensejar a 
imposição de severas penas à empresa 
e seus parceiros comerciais.
 O diferencial desta lei é a respon- 
sabilização objetiva da pessoa 
jurídica, no âmbito administrativo 
e civil, quando constatada a prática 
de atos de corrupção e ilícitos em 
licitações ou em contratos com os 
poderes públicos.
Nestes termos, quaisquer sociedades 
empresárias, sociedades simples, 
fundações, associações e sociedades 
estrangeiras sediadas ou que tenham 
filial ou representação no território 

brasileiro poderão ser responsabili-
zadas por práticas ilícitas ou atos de 
corrupção quando pactuarem com 
os poderes públicos, entendendo-se 
como tal qualquer órgão da adminis-
tração pública direta ou indireta, seja 
federal, estadual ou municipal.
 De se ressaltar que a lei também 
se aplica aos atos lesivos praticados 
por pessoa jurídica brasileira contra 
a administração pública estrangeira, 
ainda que cometidos no exterior, no 
firme propósito de reprimir condutas 
corruptas de empresários brasileiros.
A responsabilidade objetiva pressupõe 
a condenação de pessoas jurídicas 
sem necessidade de comprovação de 
dolo ou culpa, exigindo-se apenas a 
prova do ato ilícito ou corrupto em 
negócios realizados com o poder 
público. Cabe destacar que a pessoa 
jurídica será responsabilizada inde-
pendentemente de eventual punição 
individual das pessoas naturais de 
seus dirigentes ou administradores ou 
de qualquer pessoa natural, autora, 
coautora ou partícipe do ato ilícito.
 O rigor desta lei se evidencia 
também pela redação do artigo 4º 
quando atribui a responsabilidade 
objetiva da pessoa jurídica mesmo 
diante de situações de reorganização 
societária, nas hipóteses de alteração 
contratual, transformação, incorpo-
ração, fusão ou cisão societária. Ou 

seja, ainda que tentem se furtar à 
responsabilização por manobras de 
reorganização societária, a punição, 
quando devida, incidirá para a socie-
dade empresária, ainda que sob nova 
forma ou composição empresarial. 
Por fim, a lei estabelece também 
solidariedade entre controladoras, 
controladas, coligadas e consorciadas, 
em clara intenção de completa repri-
menda do ilícito.
 Como sanções, a lei prevê, na 
esfera administrativa, a imposição 
de multa que pode variar de 0,1% a 
20% do faturamento bruto do último 
exercício anterior ao da instauração 
do processo administrativo, excluídos 
os tributos, multa esta nunca infe-
rior ao valor da vantagem auferida, 
quando for possível sua estimação; 
além de publicação extraordinária da 
decisão condenatória. Referida multa 
não exclui, em qualquer hipótese, a 
obrigação de reparação integral do 
dano causado.
 Na esfera judicial, a União, 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, por meio das respectivas 
Advocacias Públicas ou órgãos de 
representação judicial, e o Ministério 
Público, poderão ajuizar ação que 
tramitará sob o mesmo rito das ações 
civis públicas, o que poderá acarretar 
a imposição de sanções, aplicadas de 
forma isolada ou cumulativamente, 

compreendendo-se desde perdimento 
dos bens ou valores que representem 
a vantagem; a suspensão ou inter-
dição parcial de suas atividades ou 
até mesmo à dissolução compulsória 
da pessoa jurídica e pena de proi-
bição de receber incentivos, subsídios, 
subvenções, doações ou empréstimos 
de órgãos ou entidades públicas e 
de instituições públicas ou contro-
ladas pelo poder público, pelo prazo 
mínimo de 1 e no máximo de 5 anos.
 Não se olvide que a eventual apli-
cação das sanções previstas nesta Lei 
não afeta os processos de respon- 
sabilização e aplicação de penalidades 
decorrentes de atos de improbidade 
administrativa e dos ilícitos previstos 
na Lei n.º 8666/93 – Lei de Licitações, 
estabelecendo-se, portanto, punições 
específicas para cada tipo objetivo, 
não se excluindo nem compensando 
as penas.
 Neste novo cenário, exige-se 
do empresário brasileiro a adoção 
de medidas preventivas para evitar 
punições decorrentes da aplicação 
desta lei por atos praticados por 
colaboradores, gestores ou terceiros, 
sugerindo-se a instituição de um 
programa de compliance.
 O termo compliance indica “de 
conformidade com uma regra”, 
ou seja, o agir conforme a norma 
imposta, um comando ou um 
pedido. Representa um programa a 
ser desenvolvido pela empresa com 
diversas diretrizes, dentre as quais, 
por exemplo, a criação de um código 
de conduta ética e até um canal 
de denúncia interno para apurar 
infrações.
 A adoção do compliance também 

se torna cada vez mais necessária 
tendo em vista a mudança de compor-
tamento da economia global. Muitas 
empresas, nacionais ou estrangeiras, 
já preocupadas com o rigor da lei 
anticorrupção, estão impondo requi-
sitos para contratação de terceiros, 
exigindo a adoção de compliance 
como condição para que parceiros 
comerciais lhes forneçam bens e/
ou serviços. E a motivação não é 
outra senão a de eliminar eventual 
responsabilidade solidária no caso de 
um parceiro comercial ser condenado 
pela lei anticorrupção.
 Portanto, o compliance, conce-
bido como um conjunto de normas 
e sistema de controle de combate à 
corrupção, tem por objetivo instaurar 
um padrão de comportamento ético 
a ser obrigatoriamente adotado por 
seus administradores, prepostos e 
colaboradores, de modo a detectar 
e evitar qualquer desvio de conduta 
que possa ensejar a instauração de 
processo, culminar em punição e, 
evidentemente, comprometer não só 

a imagem como também a capacidade 
de contratação da empresa punida. 
Em outras palavras, visa evitar a 
prática de infrações e fraudes e as 
respectivas penalizações, inclusive 
com exposição à publicidade negativa. 
E eventualmente, se já houver conde-
nação, o fato da empresa manter 
programa de compliance é fator de 
redução de penas, evidenciando-se 
também aqui sua pertinência prática.
 Conclui-se que o empresário de 
visão, pretendendo criar diferenciais 
e se destacar da concorrência tem 
por dever empresarial inserir-se neste 
novo paradigma e incluir em suas 
práticas um programa eficiente de 
compliance, quando mais se pretende 
contratações com os poderes públicos. 
Este é um caminho sem volta para as 
práticas comerciais e para o empre-
sariado brasileiro; aquele que não 
perceber esta nova concepção da 
atividade empresária, fatalmente, 
estará em desvantagem e sofrerá 
as consequências negativas do 
mercado neste aspecto.

DA LEI ANtICORRUPçãO E 
O nOVO PARADIgMA 
EMPRESARIAl

por Roberta Machado Branco Ramos

“ A APlICAçÃO DAS SAnçõES 
nÃO AFETA OS PROCESSOS 
DE RESPOnSAbIlIzAçÃO 
DE ATOS DE IMPRObIDADE 
ADMInISTRATIVA E DOS 
IlíCITOS PREVISTOS nA 
lEI DE lICITAçõES.
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Recentemente, ao discutir a 
trágica situação carcerária 
do país por meio da medida 

cautelar ínsita à ADPF 347, o 
Supremo Tribunal Federal reco-
nheceu a existência de um “estado 
de coisas inconstitucional” (ECI). Em 
suma, trata-se do reconhecimento de 
uma violação sistemática e estrutural 
a direitos fundamentais que ocorre 
não em virtude de uma lei ou de um 
ato normativo, mas, isto sim, em 
função de uma situação fática que se 
perpetua em razão de uma persistente 
omissão estatal no âmbito de seus 
poderes. 
 O professor Carlos Alexandre de 
Azevedo Campos identifica três pres-
supostos básicos para se caracterizar 
uma situação fática como um estado 
de coisas inconstitucional. O primeiro 
desses pressupostos diz respeito ao 
reconhecimento de uma violação 
massiva e generalizada de direitos 
fundamentais que afete uma ampla 
parcela da população. Não basta, 
portanto, uma proteção insuficiente 
de caráter episódico e com pequena 
repercussão, é necessário que tal 
violação se apresente mais como 
regra do que como exceção. 
 O segundo pressuposto trata 
da omissão reiterada das autori-
dades públicas na promoção de 

tais direitos, isto é, trata-se de uma 
ausência de medidas legislativas, 
administrativas, orçamentárias 
e judiciais no tratamento dessas 
violações de direito, determinando 
uma verdadeira falha estrutural na 
garantia de direitos. Note-se, dessa 
forma, que a omissão de uma autori-
dade ou de um âmbito do poder não 
é suficiente para configurar o ECI, 
mas sim, há que se identificar uma 
omissão coordenada entre os diversos 
poderes e autoridades de modo a se 
vislumbrar o caráter estrutural da 
inércia estatal. 
 O terceiro pressuposto se 
relaciona às medidas necessárias 
para a superação desse estado de 
inconstitucionalidade. Se é verdade 
que a crise estrutural que conforma o 
ECI pressupõe uma violação reiterada 
de diversos poderes e autoridades 
públicas também é verdade que a 
superação desse quadro pressupõe 
uma ação coordenada entre esses 
mesmos poderes e autoridades 
públicas outrora violadores de 
direitos. Assim, a Corte ao visualizar 
um estado de coisas inconstitucional 
precisará determinar medidas 
resolutivas para os variados 
âmbitos do poder que permanecem 
dissonantes na garantia dos direitos 
fundamentais. 

 Em verdade, a identificação do ECI 
por parte das Cortes Constitucionais 
procura não apenas reconhecer uma 
situação fática inconstitucional, 
mas também propor soluções para 
que tais situações voltem estar em 
conformidade com os objetivos da 
Constituição. Afasta-se aqui, desde 
logo, o argumento de um suposto 
excesso de ativismo judicial ou de 
invasão de competência do Poder 
Judiciário em relação dos demais 
poderes da República. 
 De fato, a consubstanciação de um 
estado de coisas inconstitucional pres-
supõe a omissão dos demais poderes e 
até mesmo do próprio Poder Judiciário 
frente à situação fática de violação da 
norma constitucional. O agir da Corte 
Constitucional frente à omissão dos 
demais poderes não pode ser encarado 
como ativismo, pelo contrário, trata-se 
de um dever do Judiciário que não 
pode permanecer igualmente silente 
em face de violações explícitas à 
Constituição. Não se trata, portanto, 
de ativismo judicial, mas sim de uma 
reação do Poder Judiciário à omissão 
dos demais poderes, o que configura 
um agir nitidamente legítimo. Do 
mesmo modo, não está o Judiciário 
a invadir a competência dos demais 
poderes da República. Como é cediço, 
o respeito à Constituição é dever de 

todos os poderes constituídos, sendo 
que, dentro da concepção clássica 
de separação dos poderes calcada 
na ideia de freios e contrapesos, é 
papel do Judiciário fiscalizar abusos 
ou omissões dos demais poderes, 
mormente no que tange ao respeito 
das normas constitucionais. Nesta 
senda, a falha estrutural que conforma 
ECI decorre de uma omissão rei- 
terada da Administração Pública e do 
atuar legislativo, de modo que cabe 
ao Judiciário impor a tais poderes as 
medidas necessárias para fazer cessar 
a omissão inconstitucional e estimular 
um agir positivo do Estado no sentido 
de fazer desaparecer esse estado de 
coisas que viola a Constituição. 
 No exemplo brasileiro de reconhe-
cimento do ECI, duas medidas foram 
resultantes: a primeira que diz respeito 
à obrigatoriedade da audiência de 
custódia perante o juiz, em até 24 
horas, quando da prisão em flagrante 
e a segunda que proíbe o contingen-
ciamento do Fundo Penitenciário. 
Tais medidas em momento algum 
expressam qualquer tipo de ativismo 
em excesso ou demonstram uma 
invasão de competência por parte do 
Judiciário. Com efeito, embora repre-
sentem importantes avanços no que 
tange à caótica situação carcerária 
brasileira, ainda demonstra um agir 
tímido do Judiciário frente a um ECI 
evidente. O incontestável problema 
das prisões provisórias (responsável 
por mais de 40% do encarceramento 

brasileiro), por exemplo, não foi 
tratado pelo STF, o que indica que 
a Corte, em verdade, poderia ter ido 
ainda mais além.
 É precisamente neste meandro 
da discussão que se vislumbra o prin-
cipal desafio da conceituação do ECI. 
Qual o alcance que as suas medidas 
resolutivas podem ter? Se a resposta 
para essa pergunta for envolta em 
um puritanismo que procura extirpar 
a atuação positiva e propositiva do 
Judiciário em relação aos demais 
poderes estar-se-á diante do conceito 
já bastante conhecido no ordenamento 
jurídico brasileiro de omissão inconsti-
tucional, que, como bem se sabe, em 
termos práticos é quase irrelevante. 
 Poderia se dizer que a omissão 
inconstitucional é efetivamente 
resolvida por meio do mecanismo do 
Mandado de Injunção, no entanto, 
a discussão ainda vigente sobre o 
alcance da regulamentação exarada 
pelo Poder Judiciário nesses casos 
torna o MI insuficiente para sanar 
um Estado de Coisas Inconstitucional, 
haja vista que o ECI pressupõe uma 
violação generalizada e o MI, ao 
menos em tese, se pretende uma ação 
de efeitos inter partes.

 A adoção do ECI pela cultura 
jurídica brasileira tem, pois, a oportuni-
dade de revestir de eficácia a declaração 
de omissão inconstitucional pelo Poder 
Judiciário. Para tanto, é preciso ter 
em mente que frente a uma omissão 
que gera uma evidente violação à 
Constituição é dever do Judiciário 
agir ativamente e propositivamente 
de modo a assegurar a autoridade da 
norma constitucional. Igualmente, 
como bem suscita Roberto Gargarella, a 
mera ampliação de direitos e sua inter-
pretação concatenada e sofisticada são 
inócuas se a maquinaria institucional 
não for alterada. Isto significa que a 
solução proposta para um estado de 
coisas inconstitucional precisa ser, 
necessariamente, estrutural, o que pres-
supõe uma atuação coordenada entre 
os poderes que enseje uma mudança 
na própria cultura institucional. 
 É somente dessa forma, com um 
Judiciário sem medo de tomar seu 
lugar e capaz de propor alterações 
verdadeiramente estruturais, que se 
poderão efetivar as expectativas que 
sempre se depositaram na ideia de 
inconstitucionalidade em face das 
omissões estatais.

O EStADO DE COISAS INCONStItUCIONAL: 
POSSIbIlIDADE DE RESSIgnIFICAçÃO 
DA OMISSÃO InCOnSTITUCIOnAl

por Mauricio Wosniaki Serenato

O AgIR DA CORTE 
COnSTITUCIOnAl nÃO 
PODE SER EnCARADO COMO 
ATIVISMO. É DEVER DO jUDICIÁRIO 
nÃO PERMAnECER SIlEnTE 
EM FACE DE VIOlAçõES 
ExPlíCITAS à COnSTITUIçÃO.
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Humanos 2015, promovido pela 
Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. O objetivo 
do concurso é auxiliar a consolidar 
a cultura da litigância dos direitos 
humanos no Brasil e estimular 
o diálogo interno-internacional. 
Busca-se, assim, “a consolidação da 
cultura de direitos humanos no Brasil 
pela disseminação de conhecimentos 
sobre os Sistemas Internacionais de 
Direitos Humanos e sobre o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos” 
para qualificar a atuação do Estado 
brasileiro nessa seara.
 Já no cenário internacional, 
competições de direitos humanos 
encontram-se consolidadas, como a 
Inter-american Human Rights Moot 
Court Competition promovida pela 
Washington College of Law, que há 
20 anos promove a simulação de 
julgamentos da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos a partir de 
casos hipotéticos. Os temas esco-
lhidos a cada ano como justiça de 
transição, liberdade de expressão e 
de imprensa, tortura, direito à vida 
e direitos LGBTI não só promovem 
discussões e aprofundamento sobre 
os direitos em questão, mas também 
capacitam os competidores como 
futuros profissionais e defensores de 
direitos humanos. Em 2016, o tema 
da competição é desafiador, explo-
rando novos horizontes ainda não 
consolidados no direito internacional 
ao versar sobre a responsabilidade 
de empresas e violações de direitos 
humanos. 

 A experiência das competições 
desponta com importância para 
estes campos que ainda não se 
econtram muits vezes consolidados 
nos currículos acadêmicos das 
universidades e que a prática dos 
núcleos jurídicos ainda não consegue 
abranger, seja pelo seu âmbito de 
atuação, seja pelo sue público-alvo.
Os ganhos com as competições são 
multiplicados. Ganham os alunos, 
enriquecendo sua formação; ganham 
essas “novas” searas que se conso-
lidam no espaço acadêmico; e ganha 
o mercado jurídico com profissionais 
mais preparados. 
 Do ponto de vista teóri-
co-acadêmico esses concursos vão 
no sentido de privilegiar a amplitude 
que o direito ganha no cenário 
pátrio e internacional. Com isso, 
abrem-se novos espaços quantitativos, 
qualitativos e subjetivos nesta nova 
arquitetura que orbita em torno da 
maior democratização dos espaços 
jurídicos que se articulam em torno 

desses temas.
 Do ponto de vista acadêmi-
co-prático, os ganhos são igualmente 
grandes. Para os estudantes, a possi- 
bilidade de articular o aprendizado 
em outros espaços que não o da 
educação formal foi extremamente 
proveitoso. De igual maneira, a 
participação ativa dos discentes nas 
discussões envolvendo os temas 
do concurso, travadas sob os mais 
diferentes formatos, traz novas 
percepções no enfrentamento de 
pautas instigantes, obrigando-os a 
assumir posicionamentos e respon- 
sabilidade profissionais incomuns 
para esta etapa da formação.
 Por fim, para os escritórios que 
trabalham com essas áreas, como o 
bureau Fachin Advogados, apostar na 
consolidação destas experiências e em 
acadêmicos que tenham delas sorvido 
é um grande diferencial.

por Giulia Bolzani e Melina Girardi Fachin

Ainda vivemos um modelo de 
ensino jurídico do passado, 
marcado pelo viés teórico-ab-

strato, ainda focado no exame do 
texto normativo, sem muito apreço à 
articulação prática dos saberes. Esse 
modelo é, todavia, incompatível com 
o que se espera de um profissional 
contemporâneo.
 A necessidade de mudança 
deste paradigma, ainda em face 
do engessamento dos currículos e 
metodologias jurídicas no geral, 
somado à emergência de, por assim 
dizer, “novas” do direito, tem levado 
à popularização das competições 
acadêmicas como uma importante 
ferramenta de aprendizado. 
 A novidade não se restringe 
apenas ao âmbito acadêmico, mas 
também ao ambiente profissional, em 
especial, dos escritórios de advocacia. 
Não é à toa que ao lado de equipes 
universitárias, vê-se formar grupos de 
competição ligados exclusivamente à 

escritórios privados. 
 A arbitragem, neste aspecto, tem 
sido pioneira já que as competições 
mais antigas e consolidadas se dão 
nesta área, mas outros campos, 
sobretudo do direito internacional, 
vêm se abrindo e consolidando no 
terreno das competições simuladas. A 
área do direito internacional público, 
em especial dos direitos humanos, 
tem se aberto para o mesmo movi-
mento. 
 Compreendendo essa necessidade 
de transição paradigmática, sobretudo 
em áreas-chaves, o escritório Fachin 
Advogados desde há muito incentiva 
e participa desses programas; seja 
de modo indireto, sendo apoiador 
e financiador de diversas equipes 
acadêmicas nas mais variadas áreas; 
seja de modo direto, tendo dois 
sêniores partners como coaches de 
equipes competidoras. 
 Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk 
coordena há anos os alunos do 

grupo de arbitragem da PUC/PR nas 
competições no âmbito nacional e 
internacional. Mais uma vez, neste 
ano, seguirá com os seus orientandos, 
em consórcio com a Profª Helena 
Gomes Coelho, para o Annual Willem 
C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot, em Viena. O caso 
deste ano versa sobre questões de 
concorrência e confidencialidade 
no mercado internacional de vinhos 
(https://vismoot.pace.edu/media/
site/23rd-vis-moot/the-problem/
Problem.pdf).
 Já a sócia Melina Girardi 
Fachin, desde o ano passado, vem 
coordenando grupo acadêmico, na 
UFPR, com enfoque na sistemática 
dos mecanismos internacionais de 
proteção aos direitos humanos. 
 No cenário nacional, ainda que 
timidamente, os concursos de diretos 
humanos se consolidam. A exemplo da 
segunda edição do Concurso Nacional 
Sistemas Internacionais de Direitos 
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As novas formas de proteção e 
responsabilização decorrentes 
de atos praticados por meio 

da internet são tão atuais, quanto 
complexas. O direito ao esqueci-
mento, por exemplo, tem despertado 
vultosa atenção dos juristas e pensa-
dores do direito, após processos que 
envolvem veículo de informação e a 
rememoração de crimes pretéritos 
terem repercussão geral reconhecida 
no Supremo Tribunal Federal. Não 
obstante a forte vinculação do direito 
ao esquecimento a crimes praticados 
no passado, não se pode olvidar sua 
incidência em outros aspectos da vida 
privada, que transcendem as notícias 
jornalísticas e televisivas e alcançam, 
por exemplo, as redes sociais e de 
compartilhamentos. Tal debate se 
insurge, precipuamente, na seara dos 
direitos fundamentais, notadamente 
em torno da liberdade de expressão e 
o feixe de direitos dela decorrentes e 
os direitos de personalidade, desdo-
brando-se no direito ao esquecimento.  
 A liberdade de expressão constitui 
um dos principais pilares do Estado 
Democrático de Direito, não sendo 
possível imaginar uma sociedade 
pautada nos ditames democráticos 
sem o seu pleno exercício. Entretanto, 
na seara do direito constitucional, 
a preponderância e aplicabilidade 
imediata conferida aos direitos 
fundamentais não significa que seu 

exercício seja absoluto, como, de 
igual modo não pode ser a liberdade 
de expressão, quando realizada de 
forma ilícita ou abusiva. 
 É verdade que as novas mídias 
eletrônicas elastecem o conteúdo 
de alguns direitos da personalidade, 
como o direito à imagem. Nesse 
sentido, toda interpretação dirigida 
ao tema deve repensar tais direitos 
a partir da nova era digital, posto 
que o preceito de que a “vida privada 
da pessoa natural é inviolável”, 
consoante estabelece o artigo 21 do 
Código Civil, se não é um paradoxo 
– considerado nesse contexto - deve, 
ao menos, ser repensado à luz das 
especificidades do nosso tempo. Isso 
porque, ao mesmo passo em que a 
velocidade, o armazenamento e o 
acesso à informação proporcionados 
pela internet colocam os sujeitos 
em notável exposição, muitas vezes 
consentida, avultam de igual modo, 
a necessidade de proteção, segurança 
e responsabilização pelos dados de 
caráter pessoal, que atentem contra a 
verdade dos fatos, à honra, à privaci-
dade, à intimidade e à vida privada, 
configurando-se caso a caso.
 Faz-se imperioso destacar que, ao 
analisar o direito ao esquecimento, 
não se está a insinuar que fatos rele-
vantes ao interesse do público sejam 
suprimidos, muito menos que  fatos 
desabonadores ou desagradáveis sejam 

retirados de circulação em face de mero 
dissabor, mas sim impedir que dados 
pessoais, relacionados à esfera privada, 
divulgados e compartilhados na web, 
que afetem os direitos da personalidade 
e seus atributos, ocasionando danos 
contundentes à dignidade da pessoa, 
como ocorre nos casos de revenge porn. 
 Não há contradição, como 
alega abalizada doutrina, entre o 
direito ao esquecimento e o direito 
à memória e a verdade, sendo este 
fundamental para o assentamento de 
um Estado Democrático de Direito. 
Ambos possuem âmbitos de apli-
cação distintos, sendo que o direito 
ao esquecimento ganha destaque 
em face das transformações que a 
internet provocou.  
 Ainda que sem previsão consti-
tucional ou infraconstitucional, o 
direito ao esquecimento constitui nítido 
desdobramento dos direitos da perso- 
nalidade. Dessa forma, insta pontuar 
o Enunciado 531, da VI Jornada de 
Direito Civil do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), que reconheceu expres-
samente tal direito no ordenamento 
jurídico pátrio, na medida em que 
postulou que “A tutela da dignidade 
da pessoa humana na sociedade 
da informação inclui o direito ao 
esquecimento”. 
 Nesse influxo, resta evidente que 
a responsabilização por danos morais 
ocasionados ao feixe de direitos da 

personalidade na internet deve 
caminhar, em certas hipóteses, pari 
passu ao direito ao esquecimento, já 
que uma efetiva tutela jurisdicional 
pode demandar medidas adequadas 
para reparar e/ou cessar o dano 
causado. Ocorre que, na prática, é 
deveras complexo garantir a segu-
rança e controle dos dados pessoais. 
Acrescenta-se, ainda, às discussões 
envoltas às balizas conformadoras 
do exercício desse direito, que estão 
longe de alcançar um ponto final.  
 A insurgência do debate é 
manifesta, vide a recente atividade 
legislativa sobre a matéria. Na Câmara 
dos Deputados há, pelo menos, três 
projetos de lei que tratam do tema, 
a maioria deles cominando penas 
àqueles que praticam crimes por 
meio da utilização de redes sociais. 
Um deles é o PL n.º 215/2015, que 
teve seu texto mantido na Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara 
e segue para a aprovação no plenário. 
Outro projeto que merece atenção é 
o PL n.º 7881/2014, de autoria do 
Deputado Eduardo Cunha. O projeto 
do deputado “obriga a remoção de 
links dos mecanismos de busca da 
internet que façam referência a dados 
irrelevantes ou defasados, por inicia-
tiva de qualquer cidadão ou a pedido 
da pessoa envolvida”. A justificativa 
desse projeto é inteiramente fundada 
em uma matéria jornalística que faz 
referência à aplicação do direito ao 
esquecimento na Europa. Em que 
pese a relevância do tema em grande 
quantidade de países, é, no mínimo, 
curiosa uma justificativa sem qualquer 
esforço de diálogo com a realidade 
brasileira, ainda que o fenômeno 
da internet seja considerado global. 
Outrossim, as palavras copiadas da 
matéria jornalística para a redação do 
projeto de lei, quais sejam “irrelevantes 
ou defasados”, são extremamente 

amplas do ponto de vista jurídico, 
podendo ser utilizadas para remoção 
de quaisquer informações segundo a 
conveniência e a vontade arbitrária 
do requerente. A regulamentação do 
direito ao esquecimento não pode ser 
realizada de forma irresponsável e sem 
o indispensável diálogo com a socie-
dade civil. Reconhecer a importância 
desse direito é tão importante quanto 
debater os seus limites, a fim de evitar 
o ceifamento à liberdade de expressão.
 Outro aspecto a ser (re)pensado 
é que tanto nos casos em repercussão 
geral no STF, quanto em litígios 
existentes em outros Tribunais, há 
divulgação dos nomes completos 
dos autores. Um dano suficiente-
mente sério já ocorreu na web e 
será, decerto, reforçado ao revelar 
seus nomes. Nesse aspecto, cumpre 
mencionar inovação trazida pelo 
Novo Código de Processo Civil (Lei 
n.º 13.105/2015) em seu artigo 
189, inciso III, que prevê o segredo 
de justiça para os processos em que 
constem dados protegidos pelo direito 
constitucional à intimidade. Tal 
disposição, se submetida à realidade 
do direito ao esquecimento, configura 
importante avanço na proteção dos 

direitos da personalidade, em especial 
o direito à intimidade, cabendo ao 
juiz verificar em cada caso a necessi-
dade do sigilo. 
 Fato é que, dia após dia, a internet 
ganha novos contornos e atinge cada 
vez mais pessoas, não podendo o 
direito manter-se inerte frente às 
transformações sociais. Falar sobre o 
direito ao esquecimento é, de um lado, 
reconhecer que os danos causados na 
internet são propícios a alcançar escala 
mundial e, de outro lado, atentar para 
a dificuldade de proteção dos dados 
pessoais, haja vista a fluidez do tempo 
e a permanência dos dados na Era da 
Informação. 
 Esmiuçar seus contornos, limites 
e possibilidades é de todo necessário, 
a fim de proteger a liberdade de 
expressão como pilar do Estado 
Democrático de Direito, ponderando, 
de igual modo, as novas formas de 
proteção e responsabilização que as 
mídias sociais ensejam. 

LIbERDADE DE ExPRESSãO, 
DIREItO AO ESqUECImENtO 
E REDES SOCIAIS: 
A lInhA TênUE 
DOS DIREITOS 

A RESPOnSAbIlIzAçÃO 
POR DAnOS MORAIS nA 
InTERnET DEVE CAMInhAR 
PARI PASSU AO DIREITO AO 
ESqUECIMEnTO, jÁ qUE 
PODE DEMAnDAR MEDIDAS 
PARA CESSAR O DAnO.

por Lídia Suellen Noronha Lima
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por Verônica Akemi Shimoida de Carvalho 

Visando atendar ao princípio da 
razoável duração do processo 
e garantir uma maior celeri-

dade às demandas, o sistema de 
prestação jurisdicional conta com 
a transferência de competência do 
órgão judiciário para a solução de 
litígios extrajudicialmente, confe-
rindo ao trabalho desenvolvido 
pelas serventias notariais e registrais 
grande relevância para agilizar a 
prestação jurisdicional. Exemplo disso 
é a Lei 11.441/2007, a qual alterou 
o Código de Processo Civil a fim de 
possibilitar que separações, divórcios, 
inventários e partilhas consensuais 
pudessem ser realizados em cartórios; 
a Lei 11.790/2008, a qual dispõe 
sobre o registro tardio de nascimento; 
a Lei 12.100/2009, a qual trata sobre 
a possibilidade de retificação no 
Registro de Pessoas Naturais. No que 
tange a seara imobiliária, pode-se, 
ainda, citar a Lei 10.931/04, a qual 
permitiu a retificação de área pelo 
oficial de registro de imóveis compe-
tente.
 Nesse processo de desjudicialização 
se insere a usucapião extrajudicial,  
concebida na Reforma do Poder 

Judiciário, com a aprovação da Proposta 
da Emenda à Constituição 45/2004, e 
incorporada na consolidação do novo 
Código de Processo Civil, pela Lei 
13.105/2015. A disposição do artigo 
1.071 do novo Código de Processo 
Civil facilita a prática de usucapião 
administrativa anteriormente prevista 
no Programa Minha Casa, Minha Vida 
(Lei 12.424/2011), na qual se deu 
tratamento a regularização fundiária 
em áreas urbanas de interesse social. 
O texto do novo Código procedimental 
amplia as hipóteses de pedido de 
usucapião extrajudicial, inovando ao 
possibilitar a adoção de tal instituto 
para todos os casos previstos no direito 
material da legislação brasileira. 
 O procedimento de usucapião 
é requerido pela parte interessada, 
obrigatoriamente assistida por advo-
gado ou defensor público, perante 
o cartório de registro de imóveis da 
comarca em que se situa o imóvel. 
O pedido deverá ser instruído com 
ata notarial lavrada pelo tabelião, 
atestando a posse do requerente e de 
seus antecessores; planta e memorial 
descritivo assinado por profissionais 
legalmente habilitados, com prova 

de anotação de responsabilidade 
técnica, e pelos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados 
ou averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes; certidões nega-
tivas dos distribuidores da comarca da 
situação do imóvel e do domicílio do 
requerente; e justo título ou quaisquer 
outros documentos que demonstrem a 
origem, a continuidade, a natureza e 
o tempo da posse, tais como o paga-
mento dos impostos e das taxas que 
incidirem sobre o imóvel.
 Vale destacar, ainda, no que se 
refere aos requisitos do pedido que o 
§ 2º, do artigo 1.071, prevê que: “Se 
a planta não contiver a assinatura de 
qualquer um dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados 
ou averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes, esse será noti-
ficado pelo registrador competente, 
pessoalmente ou pelo correio com 
aviso de recebimento, para mani-
festar seu consentimento expresso 
em 15 (quinze) dias, interpretado o 
seu silêncio como discordância.” Tal 
disposição revela que o procedimento 

de usucapião administrativa só será 
admitido para os casos consensuais 
entre o requerente e o requerido, 
conferindo segurança jurídica à 
proteção da propriedade privada, 
em detrimento da regularização 
fundiária extrajudicial quando não 
existe acordo. 
 Destarte, presume-se que a 
usucapião extrajudicial servirá, 
sobretudo, aos interesses da parte 
usucapiente e do titular do domínio 
do imóvel que negociaram, regulari-
zando e formalizando o acordo fixado 
entre eles. Para os demais casos em 
que não haja consenso sobre a situ-
ação fática, bem como na recorrente 
situação em que o proprietário do 
imóvel não é localizado, resta a via 
judicial. 
 O procedimento de usucapião 
extrajudicial dispensará a partici-
pação do Ministério Público e da 
homologação judicial. Não obstante, se 
prevê a ciência dos confrontantes, dos 
terceiros interessados, dos titulares 
de domínio e da Fazenda Pública. 
Caberá a União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios se 
pronunciarem se o imóvel em questão 
é um bem público ou não, visto que 

no primeiro caso não seria possível a 
aplicação desse instituto. 
 A usucapião administrativa é mais 
um instrumento que se apresenta 
para efetivar o direito fundamental 
à propriedade, constitucionalmente 
agasalhado no artigo 5º, inciso XXII. 
O instituto preme pela celeridade do 
procedimento, estimando-se uma 
duração aproximada de 90 a 120 
dias, a semelhança do que ocorre na 
retificação consensual prevista nos 
artigos 212 e 213 da Lei de Registros 
Públicos (Lei nº 6.015/1973).
Não obstante a desjudicialização 
visando maior agilidade e efetividade 
da prestação jurisdicional por meios 
administrativos, algumas ponde-
rações merecem atenção. A eficácia 
desse instituto pode se mostrar 
futuramente limitada, visto que traz 
como exigência a concordância de 
ambas às partes. Ademais, exige-se 
uma série de provas que, por vezes, 
se mostram de difícil produção para 
os requerentes, não sendo incomum 
a necessidade de se recorrer a provas 
testemunhais. Outrossim, o acesso 
à usucapião administrativa pode ser 
dificultado para população de baixa 
renda, haja vista representar um 

procedimento mais dispendioso do 
que a via judicial, tanto pela possibi- 
lidade da assistência judiciária gratuita 
neste último caso, quanto pelas custas 
dos procedimentos administrativos. 
 Nesta toada, a usucapião admi- 
nistrativa pode ser vista como um 
procedimento positivo ao simplificar, 
desburocratizar e desafogar o judiciário 
nos casos em que as partes interessadas 
estejam em consenso e apresentem os 
documentos necessários para tanto. 
Porém, considerando-se o contexto 
social, político e econômico, em que 
o direito à propriedade se relaciona 
intrinsecamente ao direito à moradia 
e, tendo em vista as dificuldades para 
a sua realização, a usucapião extraju-
dicial pode não se apresentar como 
instrumento de massiva regularização 
fundiária, ante o caráter eminente-
mente conflituoso das relações que 
envolvem esse tipo de demanda. 

O INStItUtO DA 
USUCAPIãO ExtRAJUDICIAL 
nO nOVO CóDIgO 
DE PROCESSO CIVIl

O USUCAPIÃO Só SERÁ ADMITIDO PARA 
OS CASOS COnSEnSUAIS EnTRE O 
REqUEREnTE E O REqUERIDO, COnFERInDO 
SEgURAnçA jURíDICA à PROTEçÃO DA 
PROPRIEDADE PRIVADA.

“
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A economia compartilhada 
é fenômeno que se irradia 
pelo mundo contemporâneo, 

trazendo novas concepções de 
consumo e de utilização de produtos 
e serviços.
 Basicamente, a ideia que sustenta 
tal movimento é a do reaprovei- 
tamento dos produtos ou serviços 
excedentes, alicerçada na importância 
crescente da sustentabilidade e da 
flexibilização e massificação das 
relações consumeristas. Aliado a 
estes pressupostos, o desenvolvi-
mento da tecnologia e a possibilidade 
de contratações pelos meios virtuais 
fez com que a economia se tornasse 
mais dinâmica, demandando esforços 
dos operadores do Direito na 
compreensão dessas novidades.
 A partir desse contexto da 
economia compartilhada e do conse-
quente compartilhamento da posse 
de bens e serviços, pode-se inferir 
que surgiram novos serviços ofere-
cidos por meio de aplicativos virtuais 
disponíveis em diversas plata-
formas, como celulares e tablets. Um 
desses serviços é o de transporte, 

disponibilizado pela empresa Uber.
 Essa empresa foi fundada em 
2009, em São Francisco, EUA, por 
Travis Kalanick. Seu principal objetivo 
é disponibilizar serviços de transporte 
a cidadãos ao redor do globo, de 
modo a garantir alternativas viáveis 
de transporte urbano. Ou seja, tal 
empresa disponibiliza determinada 
plataforma, acessível por meio da 
Internet, que permite o contato entre 
motoristas profissionais particulares 
e possíveis indivíduos interessados 
em determinado deslocamento pelas 
cidades.
 Com a disseminação dos serviços 
da Uber por diversas cidades do 
mundo, inclusive no Brasil, muito 
se tem discutido a respeito de sua 
natureza jurídica e implicações nos 
serviços de táxi. Muitos alegam que 
haveria aqui uma concorrência desleal 
e falta de segurança aos usuários. 
Outros defendem que, na verdade, 
tal serviço possuiria natureza jurídica 
distinta dos serviços de táxi, já que 
seria uma espécie de transporte 
motorizado privado, diferente-
mente do táxi, que se enquadraria 

na categoria de transporte público 
individual.
 De qualquer forma, com a chegada 
da Uber ao Brasil, é inevitável que 
existam repercussões na esfera 
de direitos dos consumidores dos 
serviços de transportes. Sendo assim, 
convém relembrar algumas das prin-
cipais garantias consumeristas e como 
poderão ser afetadas pela nova oferta 
de serviços no mercado de consumo.
 A proteção do consumidor é 
direito fundamental reconhecido pela 
Constituição Federal de 1988, em seu 
artigo 5º, inciso XXXII. Isso faz com 
que tal garantia tenha aplicabilidade 
direta e imediata nas relações entre 
particulares, por meio da denominada 
eficácia horizontal dos direitos funda-
mentais. Esse fenômeno faz com que 
a aplicação das normas do Código 
de Defesa do Consumidor possuam 
sobranceira relevância, uma vez que 
atendem a um dos grandes objetivos 
da República.
 Também não se pode olvidar 
da previsão normativa da defesa 
do consumidor no artigo 170 desse 
mesmo Documento, estabelecendo 

que qualquer atividade econômica 
poderá ser exercida livremente em 
território nacional, contanto que 
observe a defesa do consumidor, a 
livre concorrência, a defesa do meio 
ambiente, dentre outros requisitos, 
de modo a almejar uma maior justiça 
social.
 A partir dessas considerações, 
pode-se ponderar possíveis benefícios 
e malefícios da utilização dos serviços 
da Uber pelos consumidores, cada 
qual com limites e possibilidades 
distintos.
Quanto aos malefícios, pode-se citar 
a dificuldade da responsabilização da 
empresa Uber por eventuais vícios ou 
até pelo fato do serviço, incluindo aí 
agressões sofridas pelos passageiros. 
Não há dúvidas de que o Código de 
Defesa do Consumidor pode ser apli-
cado em casos de danos gerados aos 
consumidores, pois há, ainda que de 
forma implícita, um contrato de trans-
porte entre a Uber e seus usuários.
 Sob outra ótica, pode-se argu-
mentar que a Uber incentiva a livre 
concorrência e valoriza a livre inicia-
tiva, valores constitucionalmente 
tutelados. A partir do momento em 
que o consumidor pode ter à sua 
disposição uma nova alternativa de 
serviço de transporte, a tendência é 
que exerça de forma crescente sua 
liberdade de escolha, gerando assim 
uma demanda positiva por serviços 
cada vez mais eficientes e satisfatórios 

que possam fomentar a economia.
 Nesse influxo, o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) já se manifestou pela acei-
tação do funcionamento da Uber em 
território brasileiro, por entender que 
tal serviço tenderia a ser positivo para 
a concorrência, beneficiando também 
o consumidor. A Ministra do Superior 
Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, 
também já se posicionou sobre o 
assunto, destacando que apenas 
Lei federal poderá regulamentar ou 
proibir as práticas da Uber e que a 
discussão deveria envolver toda a 
sociedade, e não apenas as categorias 
profissionais influenciadas por esse 
novo fenômeno.
 

 Sendo assim, infere-se que esse 
novo serviço de transporte deveria 
ser aceito no Brasil, sem prejuízo de 
posterior regulamentação legisla-
tiva por meio de Lei federal. É certo 
que existem aspectos a serem ainda 
debatidos, como no que tange à 
responsabilização desses prestadores 
de serviços. Mas uma vez que não há 
proibição expressa a respeito do uso 
desse serviço, não há porque rogar 
por sua ilegalidade.
 Por fim, desde que haja o respeito 
aos direitos consumeristas previstos 
no Código de Defesa do Consumidor, 
é possível vislumbrar a Uber como 
instrumento que possibilita maior 
concorrência e melhores escolhas aos 
consumidores.

O FEnôMEnO UbER E 
SUAS IMPlICAçõES nO 
DIREITO DO COnSUMIDOR

por Nicolas Fassbinder

“ qUAlqUER ATIVIDADE 
ECOnôMICA PODERÁ SER 
ExERCIDA DESDE qUE 
ObSERVE A DEFESA DO 
COnSUMIDOR, A lIVRE 
COnCORRênCIA, A DEFESA 
DO MEIO AMbIEnTE.

”
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