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Descendência
e ascendência

Um leitor ouviu uma atriz dizer que 
sua “ascendência alemã...”. Isso o in-
trigou. Afinal é “ascendência” ou “des-
cendência”? 

Quando uma pessoa se refere aos 
parentes que vieram ao mundo an-
tes (pai, mãe, avô, avó, bisavô, bi-
savó), refere-se a seus ascendentes, 
ou seja, refere-se a sua ascendência. 
Quando se refere aos que vieram de-
pois (filhos, netos, bisnetos), refere-
se a seus descendentes, isto é, a sua 
descendência. 

Sou descendente de meus pais, é 
óbvio; eles são, pois, meus ascenden-
tes. Quando me refiro a eles, refiro-me 
a meus ascendentes, ou seja, a minha 
ascendência.

Se falo de minha ascendência, falo 
de meus ascendentes, dos que vêm 
antes; se falo de meus descendentes, 
falo de minha descendência, dos que 
vem depois. 

Não custa lembrar que “ascender” 
significa “subir”, “elevar”. O que as-
cende sobe, vai para o alto. 

Fonte: Prof. Pasquale Cipro Neto
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A imagem acima é um dos múltiplos 
exemplos de bom humor da página do 
Facebook do STJ. 

Com mais de 200 mil fãs, a página do 
tribunal na rede social ganhou fama por 
tratar de temas complexos e, por vezes, 
áridos, com graça e irreverência. 

Personagens da série de TV Chaves, 
bonecos stormtropper da saga Guerras nas 

Com bom humor, página do STJ 
alcança mais de 200 mil fãs

Estrelas e outros personagens 
inusitados compõem as pos-
tagens, que abordam ques-
tões como habeas corpus, 
outorga judicial, honorários 
penhoráveis, dentre outras. 

O responsável pelas pos-
tagens é Murilo Pinto, 33 
anos, servidor do STJ há 
nove. "Quando entramos no 
Facebook, em 2011, sabía-
mos que não dava para ter lá 
a mesma linguagem que nos 
textos comuns", diz Murilo. 

Uma das inspirações para o grupo de 
mídia do tribunal foi a página da rede 
social da Casa Branca, sede do governo 
norte-americano. "Eles usam do bom hu-
mor e da leveza para informar", afirma 
o servidor. A página é sucesso de públi-
co. Mas e os ministros, gostam? "Já teve 
caso de ministro pedindo cópia da ima-
gem para guardar", diz Murilo.

TJ cassa liminar e trava 
obra da Petrobras

O Tribunal de Justiça da Bahia cassou 
a liminar que permitia à Petrobras cons-
truir o Terminal de Regaseificação da 
Bahia, que está sendo erguido no litoral 
da Ilha dos Frades.  

A obra é criticada por pescadores e já 
fora embargada no início do mês, quando 
o desembargador José Olegário Monção 
Caldas, do TJ-BA, derrubou liminar da 8ª 
Vara da Fazenda Pública que permitia à 
estatal a continuidade das obras mesmo 
sem o aval da prefeitura de Salvador.

O Terminal de Regaseificação da 
Bahia custará mais de R$ 700 milhões 
e, inicialmente, seria entregue em agos-
to. Este é o terceiro terminal do gênero 
erguido pela Petrobras no Brasil, e seu 
objetivo principal seria produzir gás para 
abastecer as usinas térmicas do país. 

O secretário de Urbanismo e Trans-
porte de Salvador José Carlos Aleluia 
afirmou que espera a proposta de contra-
partida da Petrobras (tanto para Salvador 
como para as ilhas da baía de Todos os 
Santos) para analisar a possibilidade de 
conceder as licenças e permitir a conclu-
são da obra.

O número excessivo de processos em 
tramitação no país (90 milhões), a maio-
ria deles (51%) envolvendo entes públi-
cos, acrescido da pouca habilidade dos 
operadores do Direito para solucionar 
os conflitos de forma não litigante são 
desafios que impedem que a sociedade 
encontre o que de fato procura quando 
aciona o Poder Judiciário — a Justiça.

A avaliação é do conselheiro José 
Roberto Neves Amorim, coordenador do 
Movimento Conciliar é Legal, do Conse-
lho Nacional de Justiça, feita durante a 
I Conferência Nacional de Conciliação 
e Mediação Judicial, promovida no dia 
28/6 na sede do TST.

Na abertura do encontro promovido 
pelo CNJ, em parceria com a Secretaria 
de Reforma do Judiciário do Ministério 
da Justiça, dois palestrantes convidados 
defenderam a correta utilização das téc-
nicas de mediação para a resolução dos 
conflitos que vão parar no Judiciário.

Além do alívio da carga de processos 
nos tribunais, com a conciliação, o grau de 
satisfação que um acordo gera na socie-
dade foi um dos pontos destacados pelo 
professor da Universidade de Harvard Rory 
Van Loo. “Até mesmo quando as partes 
não chegam a um acordo definitivo, a me-
diação gera efeitos positivos e faz os liti-
gantes mais satisfeitos”, pontuou.

A demora na prestação jurisdicional 
e o custo dos processos para o Estado 
foram temas da palestra do professor ita-
liano Giuseppe de Palo, que apresentou 
diversos dados comparativos entre pro-
cessos litigantes e processos que conta-
ram com utilização de técnicas de me-
diação. Dentre os pontos levantados, a 

Conselheiros do CNJ criticam 
falta de habilidade para conciliação

redução de tempo para resolução do con-
flito chamou a atenção dos participantes 
do seminário.

Segundo De Palo, um processo leva de 
500 dias a 8 anos para ser decidido no 
Judiciário italiano; quando há ajuda da 
mediação, o mesmo problema não chega 
a 50 dias. O conselheiro Emmanoel Cam-
pelo acredita que a técnica poderia vir a 
se tornar obrigatória no Brasil. “Essa é 
uma medida importante para o cidadão 
brasileiro voltar a ter acesso à Justiça; 
ele só teria a ganhar com essa medida. 
O desafio para implantar esse modelo 
é o desconhecimento dos operadores 
de Direito. Antes, é preciso capacitar a 
grande maioria dos magistrados quanto 
a esta política pública”, ponderou.

A conselheira Maria Peduzzi ressaltou 
a necessidade de que os agentes do Di-
reito tenham conhecimento técnico espe-
cífico para fazer bom uso da mediação. 
“Isso ficou claro na palestra dos dois 
especialistas: não se trata de um exercí-
cio empírico, é preciso expertise. Temos 
de ter conhecimento técnico, sobretudo 
para compensarmos as desigualdades 
entre as partes”, reforçou.

O presidente do CNJ, ministro Joa-
quim Barbosa, conclamou o Judiciário a 
apoiar a mediação e a conciliação como 
meios de resolver os litígios trazidos à 
Justiça. "A conciliação e a mediação 
demonstram que o exercício da juris-
dição não precisa ser necessariamente 
um jogo com vencedores e perdedores. 
Ver as partes processuais como parcei-
ras, e não como rivais, é um dos passos 
mais importantes para que o Judiciário 
se aprimore e vença os muitos desafios 
que ainda precisa superar", afirmou.

I Competição Nacional
de Mediação do Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça re-
aliza a I Competição Nacional de Me-
diação do Poder Judiciário. São ofere-
cidas 50 vagas a estudantes de Direito 
de todo o País. 

O evento visa a estimular as facul-
dades jurídicas a estruturarem Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania em apoio aos Tribunais de 
Justiça e aos Tribunais Regionais Fe-
derais, nos termos da Resolução n. 
125, de 29 de novembro de 2010.

As inscrições podem ser feitas de 
27/5 a 27/7 pela página http://www.
cnj.jus.br/evento/eventos-novos/i-com-
peticao-nacional-de-mediacao. 

Para participar da competição é im-
portante ler as instruções do Manual 
de Mediação Judicial e o Caderno de 
Exercícios (em especial exercícios do 
n. 66 a 88). O regulamento do torneio 
está disponível na própria página.

O conselheiro Neves Amorim é o 
responsável pela organização do even-
to, que conta com a parceria do Tribu-
nal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Teritórios e da Secretaria de Reforma 
do Judiciário do Ministério da Justiça.


