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APRESENTAc;.Ao

De 17 a 19 de junho, a Escola de Magistratura Federal da l' Regiao coordenou sua l' Jornada de

Direito Civil e Processual Civil, com a seguinte proqrarnacao:

"Conferencia: As clausulas gerais no C6digo Civil Brasileiro: 0 papel do Judicierlo

Conferencista: Professor Doutor EROULTHS CORTIANOJUNIOR

Conferencia: Novidades sobre os principios da execucao judicial

Conferencista: Professor Doutor FREDIE DIDIERJR

Conferencia: A crise de cooperacao no direito das obriqacoes

Conferencista: Professor PABLO STOLZE GAGLIANO

Conferencia: 0 direito ao corpo e a autonomia existencial

Conferencista: Professor Doutor NELSON ROSENVALD

Conferencla: A protecao dos direitos da personalidade

Conferencista: Professor Doutor CRISTIANO CHAVES DE FARIAS

Conferencia: Respeito aos precedentes

Conferencista: Professor Doutor LUIZ GULHERME MARINONI

Conferencia: Estado democratico de direito e processo civil

Conferencista: Professor ALEXANDRE FREITAS CAMARA

Conferencia: Coisa julgada e Constltuicao: os limites da 'relatlvlzacao' da coisa julgada

Conferencista: Professor Doutor EDUARDOTALAMINI"

Os frutos desse trabalho estao expostos nos artigos que os juizes federais, participantes do evento,

elaboraram para a producao deste Iivro, com que a Escola vai enriquecendo seu acervo.

Boa acolhida, portanto, a esta nova divulqacaol

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Diretor da ESMAF

11



L1GEIRAS REFLEXOS SOBRE A RELATIVIZA<;Ao DA (OISA
JULGADA

Juiza Federal Adverci Rates Mendes de Abreu

irresiqnacao contra 0 teor das declsoes

definitivas prolatadas nos processos e tao antiga

quanto 0 proprio direito, como revela uma raplda

visita atrajetorla dos institutos de contraposicao

ao decisum colocados adlsposicao das partes.

Assim e que no direito romano havla, ape

nas, a appel/atia - rernedlo contra sentence vallda,

posto que considerando inexistente a sentence

nuia, tinha por des necessaria uma acao destina

da a declarar-ihe a nulidade, precisamente por

que de lnexistencia e nao de nulidade se tratava

sendo, portanto, dispensavel 0 recurso, quando

fosse 0 caso de invalidade de sentenca, causada

por aigum vielo formal(error inprocedendo).'

No direito medievai ocorreu a distincao en

tre os dois institutos. Inicialmente, a appel/atio
seguia sendo utilizada para atacar as sentences

valldas e a querela nullitatis, as sentences nulas.

Depois, se convergiram, fundindo-se num 56 instru
mentopela absorpio do actio nullitatis pelorecurso
deapelacao?

Ja no direito modemo, prevaleceu 0 princi

pio segundo 0 qual os motivos de nulidade, con

vertem-se em motivos para impuqnacao recursal,

embutindo na apelacao tanto questoes relativas

aos vicios formais (error inprocedendo), antes ob

jeto do querela nuliittatis, quanta questoes relati

vas 11 injustice da sentence (error injudicando)'.

Essee 0 sistema ainda prevalente. Mas come

ca-se a admitir a arnpllacao do tema para incluir

discussao fundada na injustice da sentence, assim

considerada aquela eivada de vielo de inconstitu

cionalidade, mesmo apos 0 transite em julgado.

Aquestao e polemlca.

"Ovfdio Batista da Silva, Sobrevlvencia da Querela Nullitatis, in
Revista Forense, n"333, p. 115.

2 Idem,p. 114.

3Idem,p.ll7.

Lentamente, e sob a egide do neoconstitu
cionalismo, cornecam a surgir vozes dissonantes
questionando a supremacia do principio da intan
gibilidade da coisa julgada. Ja em 1993, 0 profes
sor portuques Paulo Otero, pontuava que" ...a lei
e as decisoes judlckuias niiotem carater absoluto ...
absoluto, esse sim, esempre 0 direito ou, pelo me
nos, 0 direito justo,"

Percebe-se, assim, que 0 mito liberal alicer
cado na ideia de que 0 juiz e a boca da lei, prin
cipia a dar mostras de instabilidade, voltando-se
agora a preocupacao para a ideia do direito justo,
aexemplo do que ja ocorre nos Estados Unidos,
onde as excecoes acoisa julgada, tarnbem admi
tidas, se fundam no interesse publico, ou no fato de
seevitar tnjusticas, geralmente restritas a situacoes
especificas nos quais se repute uma raziio especial
para superar osinteresses doordem processualr

No Brasil, Pontes de Miranda ja advertia que
se levou lange demais a no,iio de coisa julgada' e
Humberto Theodoro Junior, manifesta sua pre
ocupacao com 0 fen6meno da coisa julgada in
constitucional, asseverando que: "(....), institucio
natizou-se a mitodoimpermeabilidade dasdecis6es
judiciais, istoe, de sua imunidade a ataques, ainda
que agasalhassem inconstitucionalidade, especial
mente, ap6s operada a coisa julgada e ultrapassa
do nos variados ordenamentos, a prazo para a sua
impuqnacao. A coisa julgada, neste cenario, trans
formou-se no expressao maxima a cansagrar as
valores de certeza e seguran/;a perseguidos no ideal
Estado de Direito. Consaqra-se, assim, a principia do
intangibilidade do coisa julgada, vista, durante varios
anos, como dotado decarater absoluto.

Esse movimento tem origem nas significa
tivas alteracoes trazidas ao mundo modemo do

4 Candido Rangel Dinamarco, Nova Era do Processo Civil, 2a ed.
Malheiros Editores, Sao Paulo, 2004, p.233

5 Idem, p. 235

6 Apud,CandidoDinamarco, Db.cit. p. 240
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pos-querra, pelo neoconstitucionalimo, marcado

pelas ideias do pos-posltivtsrno. Vem revelando

uma ineqavel tendencia de constitucionaliza

c;:ao dos direitos, expandindo a compreensao da

sua real extensao e conteudo, para entender, ao

contrario do que concebia 0 positivismo juridico,

segundo 0 qual a Ideia de direito deveria ser re

duzido a lei, que 0 processo plural' de producao

normativa, deve se submeter a um controle que

leve em conslderacao os princlpios de justica.

Essa forte e irreversivel tendencla de consti

tuclonallzacao do direito, aparece marcada pelo

fato incontestavel de que agora a tabua de valores

constitucionais se aplica aos direitos privados. Em

consequencla, 0 direito civil perdeu sua feicao pa

trimonialista substituindo-a por uma felcao perso

nalissima. Tanto que hodiernamente, se fala em

funcao social da propriedade, positivada no inciso

III, do art. 170, da Carta da Republica, testemunho

contundente da mudanc;:a na escala de valores

plasmados na Carta da Republica.

E nesse contexte que ganha relevanda a

dlscussao sobre a relativizacao da coisa julgada,2

assim considerada a imutabilidade e indiscutibili

dade dos efeitos da sentenc;:a de rnerlto, hipotese

antes irnpensavel, a nao ser nos casos sujeitos a

revlsao mediante acao rescisoria (CPC, art. 485).

o instituto da coisa julgada material encon

tra-se positivado no art. 467, do CPC que tem

como tal a eficacia que torna irnutavel e indiscutf

vel a sentence, nao mais sujeita a recurso ordlna

rio ou extraordinario.

Para Alexandre Freitas Camara a coisa julga

da consiste no fen6meno que resulta em imuta

bilidade relativa da decisao de rnerlto, nao sendo

possivel interposicao de recurso a situacao jurldi

ca objeto da demanda.

1 Luiz Guilherme Marinoni, Teoria Geral do Processo, 3a Ed. Sao
Paulo: Ed. Revista dosTribunais, 2008,p.45.

2 A doutrina c1assifica a coisa julgada em formal e material. No
entanto, a discussao ficara adstrita acoisajulgada material posta
que a primeira por naoatingira conteudo do direitoobjetoda
sentenJ;a. se mostra sem nenhum interesse para os fins desse
estudo.

o tema e polemico sobre ele diverge a dou
trina, havendo ardorosos defensores e ferrenhos
opositores-'

Ecerto que ate ha bem pouco tempo, a par

te prejudicada por sentenc;:a inconstitucional nao

dispunha de muitos meios processuais para re
verter a situacao, eis que essa possibilidade ficava

restrita a hipoteses cobertas pela acao resclsoria.

Esse cenario, porern, apresenta visiveis si
nais de mudanca. Candido Rangel Dinamarco
registra que a doutrina e os tribunais comec;:am a
despertar para a necessidade de repensar a garantia
constitucionai e 0 institutotecnico-processual da coisa
julgada, na consciencia de quemio eiegitimo eternizar
injusticas a pretextode evitara eternizac;:ilo das incer
tezas,"

Como ressonancla desse movimento, no
ambito dos tribuna is, surge a voz incansavel do
Ministro Jose Delgado que, desde os tempos de

judicatura no primeiro grau, ja cuidava da ques

tao nas suas declsoes. Entende ele ser impossivel
a coisa julgada, 56pelo fundamentodeimporseguran
c;:a jurldica, sobrepor-se aos principios da moralidade
publica e da razoabilidade nas obriqacoes assumidas
peloEstado.'

Para alguns processualistas, dentre eles

Humberto Teodoro Junior, nao ha limite para
o desfazimento da coisa julgada, posto que 0

inciso XXXVI, do art. 5°, CF/88, proibe 0 legis la
dor de legislar contra a coisa julgada, mas nao

impede 0 [uiz de desfaze-la. De fato, invocando
o modernoidetuiodo processo justo, os fundamentos
morais da ordem juridica e sobremaneira 0 principio
da moralidade que a Constituicao Federal consagra
de modo espresso, postula uma larga visao das hip6
tesesde discussilo de meritomedianteos embargosdo
executado'.

Esse entendimento, entretanto, nao encon

tra eco na jurisprudencla do 5TF, tanto que no RE

3 Alexandre Freitas Camara, LiJ;oes de Direito Processual Civil, 19a
ed.,Sao Paulo, 2009,p.464.

~ Candido Rangel Dinamarco, NovaEra do Processo Civil, 2aed.
Malheiros Editores, Sao Paulo, 2004,p. 224

5 fdem, p. 225.

6 Idem, p.229

112.405, ja se posicionou no sentido de que 0 juiz
se submete a coisa julgada e, no RE 226.887 va

ticinou que violar a coisa julgada e violar a propria
Constituic;:ao sinalizando, assim, de forma clara
que a Suprema Corte prestigia 0 princlpio da se
guranc;:a juridka, em detrimento de eventuais in
[usticas, cometidas no julgamento isolado de ca

sos concretos.

Recentemente, mais precisamente com a
edicao da Medida Provisoria n° 2.180-35, - segun
do Candido Dinamarco, de duvidosa constitucio
nalidade' - que acrescentou 0 paraqrafo unico

ao art. 741, do CPC, conta-se, agora, com mais um
instrumento processual de desfazimento da coisa
julgada, havendo ainda, de se mencionar 0 man
dado de seguranc;:a e 0 recurso a Corte Interame

ricana de Direitos.

Nao obstante, apesar dessa novel lnovacao
do ordenamento jurfdico, 0 leque de abranqen
cia por ela alcanc;:ado nao e tao ample, eis que
restrito as situacoes abrangidas por sentences
inconstitucionais. Assim sao tidas aquelas ba
seadas em leis inconstitucionais ou que aplicam
entendimento incompativel com a Constitui
cao. bem como as que deixam de aplicar uma
lei por reputa-la inconstitucional, que direta
mente ofendem a Constituicao ou, ainda, ge
ram resultado incompativel com a realidade ou
com a norma suprema.

Constata-se, entao, que, a despeito da evo

lucao do pensamento que oraja admite falar em
relatlvizacao da coisa julgada, a maior parte da
doutrina assim como a jurisprudencia se restrin
ge a admiti-Ia nas hipoteses de coisa julgada in
constitucional ou, no dizer de Fredie Didier Jr.",
relativizacao da coisa julgada atipica. Ate porque
ao princlpio da imutabilidade e intangibilidade
da coisa julgada se contrapoe 0 princlpio da se
guranc;:a juridica, que tarnbern habita a Consti
tuicao, e e tao care, rnaxlme por ser, mesmo,
essencial a rnanutencao da paz social.

Assim como 0 prirneiro, esse principle, por
repercutir na esfera dos direitos de cidadania,

7 Idem, p.238

II Curso de Direito Processual Civil, vol.2,2aed. Ed. JusPodium. 2008,582.
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tem grande lrnportancia na sociedade e desfru

ta de grande prestigio junto a comunidade juri

dica. Porern, nunca e demais lembrar que sobre

esses dois princlpios devem conviver com um

valor de primeira grandeza que e 0 da [ustlca

das decisoes judiciais.

A respeito, leciona 0 Professor Dinamarco:

'~ coisa julgada material, a formal e as preclus6es em

geralincluem-se entreos institutoscom que 0 sistema

processual buscaa estabilidade dasdecisoes e, atraves

dela, a seguranc;:a nas relacoes juridicas.(...) 0 objetivo

do estudo edemonstrar que 0 valor da seguranc;a das

relacoes juridicas nilo eabsoluto no sistema, nem 0 e
portanto a garantia da coisa julgada, porque ambos

devem convivercom outrovalordeprimeirissima gran

deza, quee0 dajustka dasdecisoesjudiciais, constitu

cionalmenteprometido mediantea garantia doacesso

cl justic;a (Constituicao Federal, art. 5°,inciso XXXV)'.

Como visto, a dlscussao acerca da relativi

zacao da coisa julgada, que tanta polemica vem

acarretando entre os doutrinadores, enos tribu

nais, longe esta de ser pacificada. Uma colsa, en

tretanto, e certa. Ainda que de forma incipiente

e timida a coisa julgada hoje ja nao apresenta

o mesmo status que exibia ate passado recen

te e ja bateu as portas dos tribunals, onde foi

enfrentada e admitida em alguns julgados do

colendo STJ.

Todavia, a questao vem sendo enfrentada

cum grana salts,admitida somente em situacoes

extraordlnarlas, tal como no caso de colisao

de direitos ou princlpios fundamentais '0. Sao

exemplos expressivos da posicao daquela casa

sobre a questao os seguintes precedentes: REsp

194.029-SP, DJ 2/4/07; REsp 706.987-SP, DJe

10/10/2008; REsp 226.436-PR, DJ 4/2/2002; REsp

427117-MS, DJ 16/2/2004; REsp107248-GO, DJ

29/6/1998; REsp 765566-RN, DJ 31/05/2007;

REsp622-405-SP, dj 20/9/2007; REsp445.664-AC,

DJ 7/3/2005.

9 Db.cit. p.224.

10 Min.Nilson Naves, REsp 893.477-PR,julgado em 22/09/2009.
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o ARTIGO 260 DO CPC EA CONTROVERSIA DE SUA
APLlCAC;Ao NOS JUIZADOS FEDERAlS.

Juiz Federal Agliberto Gomes Machado

EMENTA: JUIZADOS FEDERAlS. CRITERIO

DE COMPETENCIA. APLlCA~Ao DO ART. 260

DOCPC.INAPLICABILIDADE.

I-Introduc;:ao.

o valor da causa e um elemento necessario

da petlcao inicial (art. 282, do CPC). Gera diversas

rapercussoes processuais como, exemplificativa

mente, serve de base de cakulo para taxas; por

vezeseparametro para fixacaodos honorarlos su

cumbenciais; e serve como criterio para fixacao do

rito a ser adotado ou mesmo para delirnltacao da

cornpetencla, exemplificativamente.

Rege a sua fixacao, como regra geral, os arts.

258 a 261, do CPC, embora este trate do tema em

outros dispositivos como 0 art. 14, paraqrafo uni

co (base de calculo de multa por ate atentat6rio

ao exercicio da jurisdicao apllcavel as partes ou

terceiro que intervenham no processo, com ex

cecao do advogado), art. 18 (base de calculo de

multa por lltiqancia de ma-fe), art. 18, §2° (base

de calculo de indenizacao por litiqancia de rna fe),

art. 277, §4° (lrnpuqnacao nos ritos surnarios), art.

424 e seu paraqrafo unlco (como base de calculo

de multa ao perito recalcitrante), art. 488, II, (como

base de calculo - 5% para fixacao de multa pela

inadmissibilidade ou improcedente, por unanimi

dade, de acao rescis6ria) e, ainda, 0 art. 538, para

grafo unico (serve de base de calculo para fixacao

de multa por embargos declarat6rios manifesta

mente protelat6rios).

Interessa ao presente estudo a fixacao do

valor da causa como crlterio de cornpetencia nos

juizados EspeciaisFederais.

. 11- Da pertinencia da aplicacao do art.
260, do CPC, diante dos expressos

termos do art. 3°, §2, Lei 10.259/2001.

A Jurlsprudencla, diria, unfssona se inclinou

por aplicar, de forma subsidiaria, como criterio de

fixacao do valor da causa nos Juizados Especiais

Federais,o previsto no art. 260, do cpc.
Eo que se ve Enunciado nr.48, do FONAJEF,

que estabelece que "havendo prestacao vencida,

o conceito de valor da causa para fins de com

petencla do JEF e estabeiecido pelo art. 260 do

CPC'.

No mesmo sentido os TRFs da 1', 2' e 4' Re

giao, exemplificativamente:

"PROCEssUAL CIVIL. AGRAVO DE iNsTRU

MENTO. COMPETENCIA. JUIZO FEDERAL X JUIZA

DO ESPECIAL. LEI N.o10.259/01. ART. 260 DO CPC.

L1TlsCONsORCIO. VALOR DA CAUSA (INDIVIDU

ALiZADO) INFERIOR A 60 (sEssENTA) sALARIOs

MINIMOs. PREsTAC;:OEs VENCIDAs E VINCENDAs.

COMPETENCIA JUIZO FEDERAL. 1. A cornpeten

cia do Juizado Especial Federal Cfvel, de nature

za absolute, define-se em razao do valor atribuf

do a causa, a teor dos §§ 2° e 3° do art. 3° da Lei

10.259/2001. 2. "No litiscons6rcio facultativo, 0

valor da causa como determinante da cornpeten

cia do 6rgao julgador - Juizado Especial Ovel Fe

deral ou Vara Federal Comum, e0 valor individual

(aplicacao anal6gica da Surnula 261/TRF) inferior

ou superior a 60 salaries mfnimos (art. 3°, § 3°, Lei

n. 1O.2s9/2001-JEF's)" (CC 2003.01.00.000094-8/

MG). 3. Compreendendo 0 pedido prestacoes

vencidas e vincendas aplica-se 0 crlterlo estabe

lecido no art. 260 do cpc. Precedentes do sTJ e

desde Tribunal. 4. Agravo de instrumento provido.

(TRF l' Reqiao, l' Turrna, Ag. 2000901000033698,

Fonte e-DJF1 de 12/08/2009, paq. 42)."

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETEN
CIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUSTI~A

FEDERAL. I - 0 artigo 3' da Lei n' 10.259/2001,
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que instituiu as Juizados Especiais Cfveis e

Criminals no ambito da Justtca Federal preve
expressamente a competencia absoluta doJui

zado Especial Federal, paraprocessar I conciliar

e julgar causas de cornpetencia da Justice Fe

deralate 0 valorde sessenta salaries mfnimos.

II ~ Acornpetenda dos Juizados Especiais Gveis
Federais eabsoluta e fixadaem funcao do valor

da causa que devera corresponder apretensao
economlca, objeto do pedido, abrangendo,

inclusive, parcelas vencidas e vincendas. III 

(abe ao juiz, de offcio, determinar que a parte

proceda asua retificacao, quandoverificar que

nao atende aos preceitos legals. Nao atenden

do a autor a tal solicitacao, 0 MM. Juiz deve

procederconforme 0 caso concreto. IV - Alern

disso, a complexidade do feito que demanda,

inclusive, provas periciais e 0 numero elevado

de auto res,excluem inteiramentea competen
cia do Juizado Especial. V - Conflitoproceden

teo Remessa dos autos aJustka Federal para

prosseguimento do felto" {TRF 2<1 Regiao, CC

5889/RJ, 3' Turma, unanirne, DJ 19/08/2003,

pag.84)."

"PREVIDENCIARIO. AGRAVO DE INSTRU

MENTO. JUIZADO ESPECIAL. JUfZO FEDERAL.

COMPETENCIA. FATOR DETERMINANTE. INTE

GRAllDADEDO PEDIDO. 1. Se°pedido abran

ger prestacoes vencidas e vincendas deve a

soma destas ser considerada; se postular 50

mente prestacoes vencidas a sua soma e 0 li
mite e, em sendo apenas vincendas a soma de

doze. 2. A norma da LeidosJuizados Especiais

Federais nada dispoe sobre 0 valor da causa

quando ha parcelas vencidas ou vencidas e

vincendas. Dispoe apenas quando a presta

c;:ao versar somenteparcelas vincendas. Assim,

devem seraplicadas as normas da Secao II do

capitulo VI do CPC que dispoe sobre 0 valor

da causa quando os pedidos versarem sobre

56 parcelas vencidas ou vencidas e vincendas.

Aplica-se 0 § 2° do art. 3° da Lei dos Juizados

Especiais Federais quando a prestacao versar

somente sobre obriqacoes vincendas. Obser
vadoque,a disposlcao da novaleiesta em con

sonancta com 0 disposto no art. 260 do CPC. 3.

o pedidoformuladopela partedeve serconst

deradoem sua integralidade paramensuracgo

do valor, que por conseguinte, e0 fetor deter

minante para fixacao da cornpetencia" {TRF 4<1

Regiao, AG 121203/RS, 6' Turma, unanlme, DJ

11/06/2003, pag. 739)."

Ouso discordar. 0 face, apenas neste ambito

doutrinario, pois entendo interessante deixar con

signado uma visao diferente do que foi colocado

e que foi adotado em varlasdecisoes por este Ma
gistrado como Juiz Titular dos Juizados Especiais

Federais em Manaus.

Com efeito, exerci a Magistratura na Secao

Judiciaria do Amazonas no perfodo de 2006 a

2008. Na epoca, encontrei a Vara com significativo

nurnero de sentenc;as sem 0 vaior devido. Para li

quidacao, os processos foram encaminhados para

a contadoria. La, por orientacao deste Magistrado

e da Juiza Substitute, aqueie serventuario a Iimitar

o valor das prestacoes vencidas aalcada do juiza
do no momento da distribuicao.

o INSS, contudo, alegou que, na esteira dos

precedentes queja se iniciavam, 0 teto doJEF, para

efeitos de competencla, deveria ser limitada pe/a

soma das prestacces vencidas mais as vincendas.

Aplicava, subsidiariamente, 0 art. 260 do cpc.

Na epoca entendia, como ainda, entendo,

embora me curve a avalanche jurisprudencial,

que descabe a apllcacao do art. 260 do CPC ao

caso, visto que ha requlacao pr6pria e inteira do

instituto pelo art. 3° da Lei 10.259/2001.

Com efeito, 0 art. 260 estabe/ece que "quan

do se pedirem prestacoes vencidas e vincendas, to

mar-se-d em consideracao a valor de umas Ii. outros

...", Ja a art. 3° diz ser de cornpetencla do Juizados

ate a valor de 60 (sessenta) salario minimos ... ",

sendo que a seu §2° estabelece: "Quando a pre

tensao versar sabre obriqacoes vincendas, para fins

de competencia do Juizado Especiai, a soma de 12

(doze) parcelas ndo podera exceder a valor referido

no art. 3° caput. ".

Ve-se que a lei nao mandou /evar em con

slderacao a estabelecido no caput do art. 3° e a

§2° do mesmo dispositivo no sentido de somar 60

(sessenta) mais 12 (doze) parce/as, como fez, alias,

o legis/ador com 0 art. 260 do cpc. Tao somente

estabeleceu que a valor da causa nao podera ser

maior que 60 (sessenta) sa/arias minimos e, tam

bern, que as 12 (doze) parcelas vincendas nao po

derao ser maiores que os mesmos 60 (sessenta)

salaries minimos.

Assim, dais criterios de cornpetenclas foram

estabelecidos.O primeiro e que sera competente

a JEF se a valor das prestacoes vencidas nao exce

derem 60 (sessenta) salaries minimos. 0 segundo

no sentido de que tarnbem nao 0 sera se 12 pres

tacoes vincendas forem superiores aquele teto.

A explicacao para este fato parece ser que,

em observando a legis/ador que as prestacces
vincendas se demonstram altas a ponto de supe

rar a teto em um ana, ante a razoavel demora nos

processos, se mostraria contraproducente perrni

tir que a mesma tramitasse nos Juizados Especiais.

Exemplifica-se: um beneficia de R$ 2.500,00 que

tenha somente uma prestacao de seu beneficia

atrasado, mas que multiplicado par 12 (doze) su

pera a teto dos [uizados, nao sera de competencia

deste Juizo.

Ha de se registrar as consequencias desta in

terpretacao predominante. Eque, par exemplo, se

a beneficio previdenciario proporcionar um renda

"X" rnensal, e a soma deste nos ultirnos meses e

na data da propositura da acao se igualar ao teto,

a autor, se quiser que a feito seja processado se

gundo rita dos Juizados, devers renunciar as 12

prestacoes seguintes.

Explica-se: se a renda mensa I do beneficia for

de R$ 2.140,00 e, na data da propositura da acao,

estiverem 13 parcelas em atraso, a valor das pres

tacoes vencidas sera de R$ 27.820,00.

Atua/mente a salario minima e de R$ 465,00.

Implica em dizer que, em se considerando a en

tendimento predominante, a autor teria que sa

mar R$ 27.820,00 (atrasados) mais R$ 25.680,00

(vincendas - 12 parcelas), a perfazer 0 total de R$

53.500,00. Este valor, obviamente, supera a teto.

Assim, caso a autor queira que a feito seja

processado no JEF devera renunciar 0 valor de R$

25.600,00.

Se se levar em consideracao que as pessoas

que Iitigam nos Juizados a fazem, predominante

mente, questoes Iigadas a beneficios previdencia

rios. Ese se imaginar que estas pessoas, em regra

qeral, estao sob risco social em razao da idade, do

enc;a, gravidez etc, entao restara elaro que a perca

de 12 prestacoes nao condiz com 0 espirito da lei

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

dos juizados au mesmo com a lei de beneficios do

regime geral, par exemplo.

Assim, entre as duas vertentes de interpreta

coes apresentadas aqui, a jurisprudencia este a se

inelinar pela que prejudica a hipossuficiente a que

e contraproducente.

II. Conclusao,

Assim sendo, em nenhum momenta a lei

determinou a soma de 60 (sessenta) salaries mi
nimos mais 12 (doze) parcelas vincendas como

criteria de cornpetencia, de modo que "onde a lei

nao distingue nao cabe a interprete distinquir". Nao

e razoavel criar limitacoes de cornpetencia com

base em uma interpretacao extensiva incabivel au

mesmo uma inteqracao pela aplkacao anal6gica,

quando ha norma que trata da materia na lei de

regencia.

Incide, a especle, 0 principio da especiali

dade, bem como a principio da temporalidade,
constantes no art. 2°, da Lei de lntroducao ao C6

digo Civil (Dec-lei n. 4.657/42), segundo as quais

a lei especial nao revoga a lei geral e a lei posterior

revoga a lei anterior, quando seja com ela incom

pative/ au quando regu/e inteiramente a materia

de que tratava a lei anterior.
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o CODIGO CIVIL DE 2002 E A JUDICIAUZA<;Ao DE
CONFUTOS

Juiz Federal Substituto Alex Schramm de Rocha

No C6digo Civil de 2002, a legislador optou

par ampliar a papel do juiz na solucao de conflitos,

pais, em varlos dispositivos, judicializou relacoes,

a exemplo das hip6teses previstas nos artigos 21,

69, 156,317, entre outros.

Como decorrencia desse modelo juridico,

dais fen6menos podem ser observados. De um

lado, a juiz fol, delinitivamente, consagrado como

criador do direito, abandonando-se a ideia de

mero interprete iegai, pais com ele ficou a tarefa

de dizer a direito adequado, sem qualquer para

metro especflico preestabelecido pelo legislador,

mas baseado em princfpios existentes no ordena

menta juridico.

De outre, transportaram-se relacoes para

a processo judicial - com tadas as seus procedi

mentos e recursos r, antecfpando demandas que,

em princfpio, poderiam nao existir, mas que, par

falta de balizas legais, obrigatoriamente devem

ser travadas perante a Justica.

5e, par um lado, aufere-se f1exibilidade nor

mati va, de outro, enrijece-se a solucao de contro

verslas, na medida em que as direcfona para a Ju

diciario, abarrotando-o de acoes desnecessarias.

Examinemos alguns dispositivos do C6digo.

PROTEc;:Ao AVIDA PRIVADA

Art. 21. A vida privada da pessoa natural e in

violavel, e a juiz, a requerimento do interessado,

adotara as providencias necessarias para impedir

au fazer cessarato contrario a esta norma.

Conforme consta da mencionada disposicao

codificada, a pessoa deve buscar necessariamente

no Judiciario as providencias necessarlas para lrn

pedir au fazer cessar ato ameacador au violador

da vida privada. Subjacente a essa norma esta a

concepcao de que a pr6pria pessoa nao precisaria

adotar medidas de auto-protecao, pais a Estado

(pela ligura do juiz) a faria; au de que qualquer

medida que viesse a adotar fosse ineficaz, presu

mindo-se a reslstencia 11 auto-afirrnacao do direito

pela pessoa.

Esse modelo legal traz em si a retrato de

uma sociedade formada de individuos que, apa

rentemente, nao se respeitariam mutuamente; e,

assim, precisariam do juiz para protege-los. De

certo modo, e retirada do cidadao sua crenca na

capacidade de reagir au de exigir diretamente

seu direito - pelo menos no campo normativo.

Obviamente, pode-se objetar, com acerto, que a

lei nao afasta a possibilidade de reacao aut6noma

da pessoa. Entretanto, ja a lnduz, de certo modo,

a acreditar que a primeira solucao (e par certo, a

ultima) deva ser buscada no Judiciario,

a legislador, sob a aspecto puramente jurfdi

co, alcancarla a mesmo lim seapenas lizesse cons

tar no dispositivo a seguinte texto: "A vida privada

da pessoa natural e lnviolavel", Quis ele repetir

norma ja constante da Constltuicao Federal (art.

So, X),a qual seencontra, sob a ponto de vista aqui

abordado, melhor redigida.

DESTINAc;:AO DE PATRIMONIO DE
FUNDAc;:Ao EXTINTA

Art. 69.Tornando-se ilfcita, impossivel au inu

til a linalidade a que visa a fundacao, au vencido a

prazo de sua existencla, a orqao do Ministerlo PU

blico, au qualquer interessado, Ihe prornovera a

extincao, incorporando-se a seu patrim6nio, salvo

disposicao em contra rio no ato constitutivo, au no

estatuto, em outra fundacao, designada pelo juiz,

que se proponha a lim igual au semelhante.

Com essa disposlcao legal, judicfaliza-se a

mera transferencia de patrim6nio de uma fun

dacao para outra de mesma linalidade. Epossl

vel notar que a norma se inspira na desconfianca

sabre as relacoes privadas, especialmente sabre

administradores de fundacoes: pais, para a novo
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DO RESPEITO AOS PRECEDENTES JUDICIAIS
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legislador, nao basta a participacao fiscalizadora

do representante do Minlsterio Publico.

Evidencia-se a preocupacao de evitar a trans

ferencia irregular de patrimcnio: como se fosse

aigo lrrernedlavel, que devesse ser evitado sob 0

olhar do juiz.

Cuida-se opcao comezinha neste pais dificul

tar a vida do cidadao honesto, criando-se proce

dimentos tendentes a impedir vlolacao a direitos

e deveres - a exemplo dos famigerados reconhe

cimentos de firmas - como paradoxaI resposta a

impunidade. Houvesse maior confianca no siste

ma punitive brasileiro, essescontroles previos nao

seriam frsquentes.

Tal procedimento, alern de elevar a carga de

trabalho do Judiciarlo, de fato, nao impede frau

des contra 0 patrimonio de fundacoes: pois 0 mo

mento de sua extincao nao constitui a unka opor

tunidade para tanto.

ESTADO DEPERIGO

Art. 156. Configura-se 0 estado de perigo

quando alquern, premido da necessidade de sal

var-se, ou a pessoa de sua familia, de grave dana

conhecido pela outra parte, assume obriqacao ex

cessivamente onerosa.

Paraqrafo unlco, Tratando-se de pessoa nao

pertencente a familia do dedarante, 0 juiz decidi

ra segundo as drcunstanctas.

Aqui, restringe-se ao Judiciarlo a identifica

cao do estado deperigo para fins de lnvalldacaode

neg6cio com prestacao excessivamente onerosa

quando a pessoa assume a obriqacao para salvar

outra nao pertencente a sua familia.

Abstraindo-se a duvidosa opcao etlca do le

gislador quanta a legitimidade do ate apenas por

ser da pr6pria familia a pessoa sob risco; nao se

justifica atribuir ao juiz a ldentificacao de um caso,

e nao de outro. Ora, ambas as sltuacoes sao po

tencialmente geradoras de conflito; por isso que

a parte contra ria em qualquer dos casos nao pode

exigir 0 cumprimento do contrato.

Permita-se insistir na critica de que 0 legisla

dor induz a busca da solucao do conflito no Judi-

ciario sem indicar, sequer, em que parametros 0

juiz deve basear-se. Essa omissao deixa 0 cldadao
sem saber em que circunstancia faria jus ao direi

to, tendo que buscar necessariamente a resposta

na Justica.

CONCLusAo

Cornentarios semelhantes merecem outros

dispositivos do C6digo, como 0 art. 317, que pre

ve a aplkacao da teoria doimprevisiio.

A partir dessas breves reflexoese possivel vi

sualizar que, embora lrnbuldo de boas intencces,

o legislador, ao transferir para 0 juiz a tarefa de

dizer a solucao em situacoes conflituosas - e, em

alguns cases. sem definir previamente os pararne
tros para tanto -, acabou por dificultar a busca de

solucao pelas pessoas envolvidas; que, sem as ba
Iizas da norma, veern no Judiciario 0 unico cami

nho para a pacificacao.

as dispositivos acima apontados nao cons

tituem novas hip6teses de jurisdicao voluntarla 

em que a Justice e 0 unlco meio para 0 exercicio

de um direito -, mas sltuacces desnecessariamen

te judicializadas, com 0 efeito colateral previsivel

de elevacao do nurnero de demandas judicia is.

Alem disso, ha que ser perquirido se a co

munidade - sobretudo a juridica - esta preparada

para confiar essa tarefa ao juiz; pois 0 que se tem

visto e 0 oposto, com 0 excessive manejo da via

recursal contra decisoes judiciais.

"A lei nao sera diferente em Roma e em
Atenas, agorae maistarde,masentre todosos
povos e em todos os tempos, a mesma lei de
pendera da aplicacao" (Cicero)

Em 2004 a Suprema Corte norteamerica

na julgou um dos primeiros casos ensejado pela

chamada "Guerra ao Terror" (Waron Terror) inicial

mente direcionada contra os contra a orqanizacao

fundamentalista Taleban em seu pais hospedeiro

o Afeganistao.

Foi assim em Rasul v. Bush (124 S. Ct. 2686,159

L.Ed.2d.548, 2004) que a Suprema Corte, provoca

da por dois australianos e doze kuwaitianos pre

sos durante os conflitos no Afeqanistao e trazidos

a Base Naval Guantanamo como combatentes ile

gais (unlawful combatants) do Taleban, viu posta

a questao, em resumo, se as Cortes Federais pos
suiam jurisdicao sobre estrangeiros sob cust6dia

de forcas americanas em estabelecimentos fora

dos EUA.

Decidiu a Suprema Corte por rnarona que

sim, afastando um precedente da Suprema Corte

de mais de cinqiienta anos, Johnson v. Eisentrager
(339 U.5.763,70S.Ct.936,94 L.Ed.1255 (1950).

Tal decisao, porern, provocou uma furiosa

rnanifestacao de um dos Juizes vencidos. Afirmou

em sua decisao contra ria (dissenting) 0 Justice Sca

lia:

o abandono da nossa regra do stare
decisis em casos fundados na lei e sempreex
traordinario: isso seria lmpensavel quando 0

abandonotem um potencial efeito danese na
conducao da guerra pela Nacao, (...) Ao criar
esta Corte esse monstruoso arranjo em tern
po de guerra e ainda frustrando a confianc;a
de nossos comandantes militares em uma lei
existente e c1aramente explicitada, trata-se de
aventureirismo judicial da pior especle, Eu di

virjo.'

1 "Departure from ourrule ofstare decisis instatutorycasesisalways
extraordinary; it ought to be unthinkable when the departure

Esta breve narrativa ilustra a celeuma que

pode gerar 0 afastamento de um precedente ja

consolidado nos Estados Unidos. Permite esta

tarnbem que se indague se 0 menor grau de res

peito aos precedentes no Brasil decorreria nao

apenas da diferenca do nosso sistema juridico (ci

vil law), mas da formacao hist6rica das instituicoes

brasileiras como um todo.

Em um pars que s6 agora parece ter alcanca
do uma razoavel estabilidade democratlca e que

tem seu em hist6ria a suspensao de um magistra

do por nove anos apenas por este ter discordado

do entendimento do Tribunal de Justice a qual se

encontrava vinculado (0 chamado crime de her

rneneutlca) nao e razoavel que haja, ate hoje, uma

cultura de desconfianca sobre precedentes vincu

lantes entre os operadores do direito, mormente

entre os juizes?'

Voltemos ao passado.

Em marco de 1831, dois jovens magistrados

franceses embarcaram no Havre com destine aos

Estados Unidos da America com 0 fim de realizar

uma pesquisa sobre 0 sistema penitenciario nor

teamericano. Porem, um desses juizes, chamado

Alexis de Tocqueville, buscava muito mais do que

apenas conhecer as instituicoes carcerarias esta

dunidenses. "0 sistema penitenciaric era um pretex
to: tomei-o como um passaporte que me permitiria
penetrar em todos as lugares dosEstados Unidos'",

Pretendia, assim, Tocqueville conhecer a jo

vem nacao americana para analisar in vivo a de

mocracia em acao. como forma de governo.

has a potentially harmful effect upon the Nation's conduct of
war.(... }Forthis Courtto create such a monstrous scheme intime
of war,and in frustration of ours military commanders' reliance
uponclearly stated priorlaw,isjudicial adventurism of the worst
sort. I dissent"

"veja-se a Sumula da Algemas (Sumula no. 11 do STF), onde
manifestamente nao foram seguidos os requisites da Lei 11.
4.617/2006.
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Dessaviagem e de outros estudos, final men

te, em 1840, Tocqueville publica 0 segundo volu

me de seu classlco Democratie onde dedica um

capitulo ao judlclarlo norteamericano.

"Houve contederacoes em outrospo
ises alem do America; vimos republicas em
outrasterras que nao as do novo mundo; 0

sistemarepresentativo eadotado em varios
Estados do Europa, mas mio creio que, ate
agora, alguma na,ao tenha constituido 0

poderjudiciario do mesma maneira que as
americanos,,2

Surpreendentemente, acreditava Tocquevil

Ie que a grande vit6ria militar sobre a Inglaterra, na

guerra de lndependencia, teria sido vencida mais

em funcao da barreira atlantica e pelos apoios

externos recebidos pelo exercito de George Wa

shington do que pelo valor do povo america no.

Porem, em relacao a construcao das instituicces,
Tocqueville reverenciava 0 valor dos colonos e a

sua coragem na formacao de um governo essen

cialmente dernocratico e, especial mente, dos po
deres politicos concedidos ao juiz.

"0juizamericano se parece, polspetteita
mente com os magistrados das outras na~oes.

No entanto edotado de um imenso poderpo

Iftico. Deonde vem isso? (...) A causa estd neste
simples fato: os americanos reconheceram aos
jurzes 0 direito de fundar suasdecis6es na cons
tituiaio em vez de nas leis. Em outras palavtas,
permitiram-Ihes ndo aplicar as leis queIhes pare
cemlncotistttuckmats."

Como sabido, tal prerrogativa nao foi estabe

lecida na Constltuicao pelos fundadores da nacao,

tendo sido esse poder (judicial review) estabeleci

do apenas a partir do celebre julgamento do pro

cesso Marbury v. Madison decidido pela Suprema

Corte em 1803.

Tal declsao ainda abriu caminho para Fle
tcher v. Peck (1810) onde a Suprema Corte expli

citou seu poder de anular nao s6 as leis federais,

mas tambem as leis estaduais que confrontassem

a Constitui<;ao. Para muitos, entre eles 0 famoso

Justice Oliver Wendell Homes, esse precedente foi

fundamental para impedir a secessao da Uniao:

"Eu nao penso que os Estados Unidos chegariam 00

tim se perdi!ssemos 0 poder de declararum ato do

congressonulo.Masrealmente acreditoque a Uniao
estariaem perigo se nao pudessemos fazeresta de
claracao em reiacao as leis de varios estados". (tra

ducao livre):

Tal conclusao, apesar da grandeza da fonte,
e duvidosa, pois 0 judicial review alern de nao ter

impedido a Guerra de Secessao de 1861 acabou

sendo 0 seu estopim com 0 julgamento de Dred
Scott v. Sandford (1857) em que a Suprema Corte

anulou 0 Missouri Compromisse Act por ofensa a

Quinta Emenda sob 0 infame argumento de que 0

escravo negro nao serla um ser humane, um cida

dao, masuma cotsa.'

Mas no meio deste caldelrao da hist6ria esta
dunidense como estava 0 Brasil?Ecerto que havia

sernelhancas do pais continental sulamericano

com os Estados Unidos da America (que inclusi

ve foi 0 primeiro pals a reconhecer 0 Imperio do

Brasil como independente), mas as sernelhancas

nao vao muito alern, mormente quando iniciada

a analise da formacao e do amadurecimento das

institulcoes brasileiras.

Ebem verdade que com a Proclarnacao da

Republica em 1889 foi criada a Justlca Federal

pelo Decreto 848 de 1890 e ainda estabelecido 0

judicial review pelo Decreto 510/1890, portanto,

ambos instituidos antes mesmo da promulqacao

da Constituicao Republicana de 1891, que adotou

por modelo a Constltuicao Americana de 1789.6

Mas 0 Brasil da Proclarnacao da Republica

(1889) nao se parecia em nada com os Estados

Uriidos de 1789. Em epoca aproximada a que To

cqueville estudava a democracia nos Estados Uni

dos, bradava Jose Bonifacio de Andrade e Silva, 0

"Patriarca da lndependencia", sobre 0 Imperio do
Brasil:

"0 Brasil agora efeito paraa democra
cia, ou para0 despotisma - errei em querer
dar-the uma monarquia constitucional.
Ondeestci uma aristocracia rica e instruida?
Onde esta um corpo de magistratura bon
rado e independente? Eque pode um clero
imoral e ignorante, sem crMitoe sem rique
za? Que resto, pois? Uma democracia sem
experii!ncia, desunida, corrompida e ego
ista; au uma realeza sem confian~a e sem
prudi!ncia; fogosa e desp6tica sem artesde

Augusto, nem a dissimulacao profunda de
um Tiberio. 7

Proclamada a Republica em 1889, os Estados

Unidos do Brasil, agora federativo, de 1889 era um

pais (apesar das "Balaiadas", "Cabinadas" e "Sabi

nadas") acostumado a um governo central forte

imposto pela Constituicao de 1824, onde 0 Impe

rador possula vastissimos poderes como chefe do

Poder Moderador. as Estados, antigas provincias,

detinham pouca autonomia, sendo certo que al

guns Estados mais rices, a partir do fortalecimento

de suas millcias, brigadas ou pollcias passaram a

se impor, invertendo a 16gica centralizadora ap6s

a Republica, ja que suas forces eram as vezes ate

mais preparadas que 0 exercito naclonal".

Porem, tal autonomia de alguns Estados nao

sobreviveu aos epis6dios de 1930, 1932 e 1937. A

"outonomia dos Estados-membros, no Brasil, sem
preioi, e ainda e,muito inferiora existente nos Esta
dos Unidos do America.". 9

Passado, porern, mais de um seculo da Pro

clarnacao da Republica, e ante a revolucao cidada

operada pela Constitulcao Federal de 1988, indu
bitaveimente a democracia floresceu no Brasil e

apesar das desigualdades sociais e nitida a luta da

sociedade brasileira pelo estabelecimento de um

Estado de Direito, efetivamente, Democratico.

Alcancado este ponte, nao se vislumbra pos

sivel comparar os sistemas judiciais de paises com

hist6rias e tradlcoes juridicas tao distintas sem

que haja previa contextualizacao hist6rica. Enten

do, ademais, que se a cornparacao de institutos ju

ridicos das duas nacoes se der ornada de erudlcao,
tecnicalidades e dlvaqacoes, por si s6 ja se estaria

traindo a analise do sistema norte-americano que

e, historicamente, utilitarista10 e infenso a abstra
coes.

Nesse sentido, acredito que 0 mais precise

meio de se comparar os sistemas e pela analise,

historicamente contextualizada, de seu metcdo
de ensino juridico, isto e, pelo estudo da maneira

em que sao formadas as pessoas que, operando 0

direito, dao vida aos sistemas judiciarios no Brasil

enos Estados Unidos.

Assim, ensina E. Allan Farnsworth l l que "0

desenvolvimento do sistema legal americana tem

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

sido influenciadopelo tipo de educa,ao juridicaque
os advogados ti!m recebido, e esta educa,ao, por
sua vez, refletea diversidade do sistema juridico".

Ate 0 final do seculo XIX, a advocacia nos Es

tados Unidos nao era reservada a elite da socieda

de como era no Brasil. Pelo contra rio, a chamada

"Jacksonian democrocy"? exaltava a figura do ho
mem comum e outorgava a todo cidadao a facul

dade de praticar 0 direito em todos os tribunais

de justtca". Mutatis mutandis, tal entendimento

equivaleria a poslcao atual de determinados seto
res da sociedade brasileira sobre a desnecessida

de de formacao superior para exercicio da profis

sao de jornalista (RE 511961 STF).

Pode-se afirrnar, contudo, que uma forma

<;ao jurfdica mais tecnlca passou a ser exigida a

partir da reorqanizacao da Harvard Law School,

por Joseph Story em 1829. Story nao s6 definiu a

orlentacao academlca voltada para a pratka pro

fissional (ate hoje adotada), como tarnbem a sepa
rou de outras areas do conhecimento, ja que ate

entao se acreditava que a lei deveria ser ministra

da como parte de uma educacao liberal.

Tal formacao juridica voltada para a pratica

profissional foi estimulada ainda pelo sistema le

gal anqlo-saxao adotado pela jovem nacao desde

os tempos em que era colonia, a chamada com
mon law. Nesse sistema, tudo gira em torno da

jurisprudencia assentada dos tribuna is, isto e, dos

precedentes sobre determinados temas de fato e

de direito (judge-made ordecisionallaw).

a sistema da common lowe operado atra

vesdo chamado case law (v.g, Miranda v.Arizona,
Nardone v,UnitedStates, etc.) e, sendo a educacao

juridica orientada para a pratica profissional, esta

tarnbem tem como nucleo central 0 estudo do

case law, isto e, da doutrina do precedente juris

prudencial.

Assim, atraves do estudo de precedentes,

isto e, de julgados de tribunais de apelacao (as

cortes de primeiro grau - trial courts- muitas ve

zes nem publicam seus julgados), e ensinado ao

estudante de direito norteamericano as duas fun

<;6es dos precedentes: a forma<;ao da resjudicata
eo estabelecimento do stare decisis et non quieta

movere.
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A primeira funcao (res judicata), sendo co

mum ao sistema da civil law adotado no Brasil,nao

demanda maiores expllcacces. Ja a stare decisis e

a propria doutrina do precedente que e, por sua

vez, a caracteristica peculiar ao sistema da com

monlaw.

A coisa julgada opera sobre uma questao do

passado e apenas entre as partes Iitigantes, ja a

funcao da stare decisis operata ao produzir efeitos

em questoes que venham a ser judicializadas por

outras partes no futuro. Isto e, aquela regra esta

belecida para 0 caso (case law) servlra de prece

dente obrlqatorio para novos julgamentos sobre

materlas semelhantes.

Frise-se, contudo, que nem todos os prece

dentes sao obriqatorios, senao aqueles oriundos

de uma corte superior com a mesma cornpetencla

ou da propria corte julgadora, dessa forma, 0 tri

bunal estadual de Nova York nao estaria obrigado

a seguir um precedente de uma corte estadual do

Aiabama. Porem, poderia faze-to, pols, apesar de

alguns precedentes nao possulrem forca obriga

toria (binding precedent), estes podem possuir um

poder de persuasao (persuasive precedent), seja

em razao da sernelhanca da questao de fato, ou

de direito ou mesmo da respeitabilidade do ma

gistrado relator da decisao-paradlqma.

Deve ser ainda asseverado a forma como 0

estudante e depois 0 prolissional do direito e ensi

nado a extrair da decisao judicial em estado bruto

o precedente (caselaw) que servira de paradigma

para as decisoes futuras. Diferentemente das nos

sassurnulas vinculantes que de forma sucinta des

de logo expoem 0 comando desejado, no direito

estadunidense sera necessario que seja analisado

nao apenas a parte dispositiva do acordao, mas

seu relatorio e fundarnentacao para que entao se

possa desvendar 0 precedente.

Tal arte ou tecnica de descoberta e usa do

precedente e desenvolvida no prolissional do di

reito, desde os seus primeiros dias de aula como

estudante de direito e se da atraves do chamado

"briefofa case" onde um julgado e dissecado em,

ao menos, quatro itens: fatos (facts), questao (is

sue), dispositive (holding) e fundamenta~ao (rea

soning or rationale).

Assim, ao inves de exigir do estudante que

aprenda ou memorize os mais variados institutos

juridicos e compreenda a aplicacao destes apenas

de forma estanque e em tese, nos Estados Unidos

o aprendizado dos conceitos juridicos vira da ana

lise diaria de fatos concretos ja julgados pelos tri

bunais. E relevante notar que a enfase da analise

nao sera no resultado daquele caso concreto, mas

dos caminhos utilizados pelo tribunal para alcan

ca-lc, pois 0 que se pretende, em ultima analise, e

ensinar a pensar com conceitos juridicos!

Dessa forma, 0 estudante e logo obrigado a

descobrlr, atraves da leitura do acordao, quais os

fatos juridicamente relevantes que foram utiliza

dos pelo tribuna! (facts) e tarnbern qua! a questao

apresentadas ao tribunal (issue). Por exernplo: 0

lnterroqatorio policial de um suspeito sem que

este seja informado que possui direito a um advo

gada e a permanecer calado viola a Quinta Emen

da? (Miranda v. Arizona, 1966).

Descoberta a questao apresentada ao tribu

nal, sera precise entao conferir se a resposta da

corte foi posit iva ou negativa (holding) e, linal

mente, por qual razao ela decidiu neste sentido

(reasoning or rationale). Este ultimo item e 0 cora

cao do briefing, pois ele identilica os argumentos

ou fundamentos usados pela corte permitindo as

sim que futuros Iitigantes possam prever, ou ou

tros tribunais possam prover resultados similares

em casos analoqos.

"0padraobasico de atqumentadio legale
a argumenta~iio peloexemplo. Ea fundamenta
~iio de umcasoparaoutro. Esse e0 processode
trespassosdescrito peladoutrina do precedente
na qual uma propostcao desaitiva do primeiro
casoetornada norma e depois aplicada empr6
xima situa~iio similar. sao estesos passos: entre
os casose identificada a similaridade; depots a
norma herdada do primeiro caso eanundada;
por tim a norma eentao aplicada ao segundo
caso:""

Por lim, todas as considera~oes que mesmo

constando do acordao nao forem essenciais 11 de

cisao daquele caso concreto serao consideradas

dicta (plural) ou dictum (singular), ou quando a

assertiva estiver muito distante do merito da Iide,

obter dictum. Frise-se, porem, que nao obstante

nao tendo qualquer forca obriqatoria para deci

soes futuras os dicta possuem poder persuasivo

(persuasiveness).

Evidentemente a riqueza do estudo acerca

da aptlcacao da common law, nao pode ser tra

duzida em poucas linhas, mas em seu dasslco A

Natureza do Processo Judicial, Benjamim Cardo

zo permite ao leitor imiscuir-se nesse fascinante

mundo multidisciplinar e humanfstico:

"Em alguns casos, a norma da Constitui
~ao ou da lei escrita eclara, e entiio as dificul
dades desaparecem. Mesmo quandoestao pre
sentes carecem daquele elemento de misterio
que acompanha a energia criativa. Entramos
na terra do misterio quandoa Constitui~iio e a
leiescrita nada dizem e 0 juizprecisa buscar na
common lawa norma queseajusta ao caso. Ele e
o 'oraculo vivoda lei' naseloqisentes palavras de
Blackstone.(...)E quandoascores naocombinam,
quandoas teierencias nao batem, quandoniio
hd nenhum precedente decistvo, que realmente
come~a 0 trabalho dojuiz.Ele deve entao ajustar
a leiaoslitigantes quealiestao, e,ao ajustd-Ias a
eles, estara tambemajustando-as aosoutros."!

Conclusao.

Pelo que brevemente exposto aclrna, verili

ca-se que a origem do respeito, ou melhor, que 0

maior grau de autoridade dos precedentes judi

ciais nos Estados Unidos da America em relacao ao

Brasildecorre nao apenas da diferenca de sistema

jurfdico (Common Law), mas tarnbern, mesmo que

em menor porcentagem, da diferente formacao

historica das lnstltuicoes nestes dois paises.

1 Tocqueville, Alexis. A Democracla ne America. Livro I. Leis e
Costumes. Prefado de prancers Furet, fl. XIII, Martins Fontes, Sao
Paulo, 2001.

"Tocquevllle, Alexis. A Democracia na America. Livre l. Leis e
Costumes. fl.111. Martins Fontes, Sao Paulo, 2001

"Tocquevllte, Alexis. A Democracia na America. Livro I. Leis e
Costumes. fl. 113,Martins Fontes, Sao Paulo, 2001

4 Farnsworth, E. Alan. An introduction to the Legal System of the
United States. Third edition, Oceana publications, inc,NewYork,
EVA. 1996. pa9. OS

~ VideJoao Gualberto Guarcez Ramos.Curso deDireitoProcessual
Americano. Edt. RT, pag.172.

GVide Vladimir Passos de Freitas. Justi<;a federal. Hist6rico e
evolu<;ao no Brasil. Edt.Jurua. fl..18

1 Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro.Projetos para0 Bras·11.
Textos reunidos por Miriam Dolhnikoff, Companhia das Letras,
2000. pag. 133.

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

aliA fim de livrar-se da amea~a federaf, era importante eonstituir
umpoderoso exactto estaduat. Niic por aeaso, a Constitui~iio de
1891referia"se a um exerctto federal e ndo nacionaf. (...)Em 1906
umamissao militarfrancesa ehegou a saoPaulo, onde permaneeeu
ate 1914, enquanto 0 earctto s6iriareeeber umamissiio militarem
1978"(.Arthur Trlndade Maranhao Costa. Entre a lei e a ordem,

FGV edltora, 2004,fl.93.)
"Vide Vladimir Passes de Freitas. Justlca federal. Hist6rico e

evolucao no Brasil. Edt. Jurua. fl..19
1lI "Nao seria demasiado afirmar que na mente dos fundadores

do pars estavam presentes 0 ideal utilltarlo e 0 metodo
praqmatico" Vide Joao Gualberto Guarcez Ramos. Curso de
Diretto Processual Americano. Edt. RT, a pag.79

11 ''Thedevelcpmeot of the the American legal system has been
influenced bythe kindof education that lawyers havereceived,
and legal education in turn reflects the diversity of the legal
system" Farnsworth, E. Alan. Na introduction to the Legal
System of the UnitedStates. Third edtlon, Oceana publications,
inc, NewYork, EUA, 1996,paq. 15

12 Refere-se ao Presidente Andrew Jackson (1828/1836) que
acreditava que toda ativldade governamental e baseada no
mandatopopular.

13 Frise-se queaCcnstltulcao doEstado de Indiana ate1933previa
que "every person of goodmoral character, beinga voter, shall
be entitledto admission to practice lawin allcourts of justice"

14 ''The basic pattern of legal reasoning is reasoning by
example. It is reasoning from case to case. It is a three-step
process described by the doctrine of the precedent in which
a proposition descriptive of the first case 'IS made in to a rule
of law and then applied to a next similar situation. The steps
are these:similarity isseen between cases; nextthe ruleof law
inherent in the first case is announced; then the ruleof law is
applicable to the second case" Introduction to Legal Method
and Process. Michael A. Berch and others.West Group, pag 57,
2002

15 A Natureza do Processo Judicial, Benjamim N. Cardozo,
Martins Fontes, Sao Paulo fls,08/11 ,2004.
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a DEVER DE MINIMIZAR a PROPRIO PREJUIZO
(DUTY TO MITIGATE THE LOSS) COMO COROLARIO DO

PRINCIPia DA BOA-FE
Juiz Federal Substituto Alexandre Ferreira Infante Vieira

A partir do advento do C6digo de Protecao
ao Consumidor - CDC (1990) e, principalmente,

do novo C6digo Civil- CC (2002), 0 estudo da boa

fe objetiva no Brasil ganhou relevo, com crescente

producao doutrtnaria e apllcacao na jurispruden

cia.

A boa-fe objetiva (ou boa-fe-lealdade) pode

ser conceituada como um prindpio (portanto,

norma) jurfdico que imp6e e prolbe condutas vi

sando aprotecao (objetiva) da confianca e da leal

dade (Treuund Glauben, bin6mio consagrado pelo

§ 242 do C6digo Civil alemao), ou seja, a tutela da

etica pelo direito. Nao se confunde com a boa-fe
subjetiva (ou bca-fe-crenca), que e elemento de

fato juridico (pertence ao mundo do ser).' Por essa

razao, a denomlnacao principio da oca-te refere-se

sempre aboa-fe objetiva.

Judith Martins-Costa identifica 0 prindpio da

boa-fe como uma das vias de concretlzacao dos

deveres que defluem da diretriz constitucional da

solidariedade soclaf (art. 3°, I, da Constituicao).

De estatura constitucional, portanto, e na

tural que 0 prindpio da boa-fe permeie todos os

ramos do direito.

Tamanha e a Importancia que a boa-fe obje
tiva ganhou no direito brasileiro que Miguel Rea

le elege a etic/dade como um dos tres prindpios

fundamentais do C6digo Civil de 2002 (ao lado da

socialidade e da operobuidadei?

1 DIDIER JR., Fredie. Multacoercltiva, boa-feprocessual esupressio:
apllcacao do duty to mitigatethe loss no processo civil. Revista
de Processo 171/35-48. Sao Paulo: Editora Revlsta des Tribunals,
maio de 2009.

2 MARTINS-COSTA, Judith e BRANCO, Gerson LuizCarlos. Diretrizes
tecrtcas donovo C6digo Civil brasileiro. Sao Paulo: Saraiva, 2002,p.
219.Nomesmo sentido: VINCENZI, Brunela Vieira de.A toa-te no
processo civil. Sao Paulo: Atlas, 2003, p. '63.

3 REALE, Miguel. Visao geraldo novoC6digo Civil. Prefacio. Novo
C6digo Civil brasifeiro: estudo comparativo com 0 C6digo Civil de
1916.3.ed..Sao Paulo: Editora Revista dosTribunals, 2003.

A doutrina" identifica tres funcoes caracte

risticas do principio da boa-fe: a) funcao interpre
tativa (paradigma interpretativo, v.g., art. 113 do

CC e art. 131, nO 1, do C6digo Comercial de 1850);

bj funcao de controle do exercicio de um direito,

para que nao haja abuso do direito (limite interno

do direito subjetivo, v.g., art. 187 do CC); e cj fun

cao integrativa (lmposicao de deveres anexos,

acess6rios ou laterais de conduta - deveres de co

operacao - alern daqueles - principais - decorren

tes do acordo de vontades ou do regime juridico,

v.g., art. 422 do CC, art. 51, IV, do CDC e art. 14, II,

do CPC).

Entre os deveres anexos de conduta, deriva

dos da boa-fe objetiva, podem-se listar, por exem

pia: a} dever de sequranca (uma parte deve garan

tir a integridade dos bens e dos direitos da outra

sempre que haja algum perigo associado ao vin

culo que as une); b) dever de lealdade (uma parte

nao deve causar prejuizos desnecessarios aoutra);

c) dever de inforrnacao (uma parte deve comuni

car aoutra todos os fates relevantes acerca do vin

culo que as une); dj dever de 0 credor minimizar

o pr6prio prejuizo (0 credor deve diligenciar para

minimizar suas perdas, a fim de nao oneraro de

vedor alern do necessario).

o dever de a credor minimizar a proprio preju

izo merece especial atencao neste pequeno estu
do, pols, embora seja pouco divulgado no direito

brasileiro, sua cornpreensao e de grande valia para

a solucao de diversos casos que surgem no dia

a-dia do foro. Com efeito, nao e rare verificarmos

sltuacoes em que 0 credor, premeditadamente, se

mantern inerte enquanto seu prejuizo cresce, em

busca de obter maior indenlzacao do devedor.

4 Porexemplo, VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geraJ
das obriga~6es e teoria gera! dos contratos. vol. II,5. ed. Sao Paulo:
Saralva, 2005.

29



Escola de Magistratura Federal da Primeira Reqiac

Fredie Didier Jr. observa que "a previsao de

deveres juridicos para 0 credor e uma das princi

pais manifestacoes do principio da boa-fe","

Conhecido pelas expressoes duty to mitigate

the loss ou obligation de minimiserson propre dom

mage, essedever anexo de conduta e bastante es

tudado e empregado no direito comparado.

No direito internacional, 0 art. 77 da Conven

~ao de Viena de 1980, sobre a Venda Internacional

de Mercadorias, assim estabelece:

"A partequeinvoca a quebra do contrato
deve tomar as medidas tazcaveis. levando em
consideracao as circunstanclas, para limitar a
perda. nelacompreendido 0 prejufzo resultante
da quebra. Seelanegligencia em tomartaisme
didas, a parte faltosa pode pedira redu~iio das
perdas e danos, em proporcao igual ao montan
teda perda quepoderia tersidodiminufda."

Da mesma forma, dispoe 0 art. 44 do Codlqo

de Obrlqacoes da Sulca (1911), ao tratar de hipo

teses de reducao da indenizacao:

IV. Reduction de l'indemnlte

Art. 44

1 Le juge peut teduire les dommages
interet», ou meme n'en point ailouer, lorsque la
partie leseea consenti ala lesion ou lorsque des
faits dont elle est responsable ont contribue a
creer Ie dommage, aI'augmenter, ou cu'ils ont

aggrave lasituation du debiteur.

2 Lorsque Ie prejudice n'aete cause ni in
tentionnellement ni par I'effet d'une grave ne
gligence ou imprudence, et que sa reparation
exposerait Ie debiteuralagene, Ie jugepeutequi
tablementredulre lesdommaqes-lnterets''

No direito brasileiro, a doutrina tem reconhe

cido 0 duty to mitigate the loss como dever anexo

de conduta, derivado do principio da boa-fe, Nes

se sentido, foi aprovado 0 Enunciado 169 pela III
Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho

da Justi~a Federal:

5 DIDIER JR., Fredie. op. cit., p.47.

6Texto disponfvel em <http://www.admin.ch/ch/f/rs/220/a44.
html> Acesso em 15/0912009.

"Art. 422 [do C6digoCiviide2002J: a prin
cipio da boa-ieobjetiva develevar0 credor a evi
taro agravamento do pr6prio prejuizo:" 7.8

o principio da boa-fe determina que 0 cre

dor diligencie para reduzir suasperdas, mas a exi

gencia nao ultrapassa 0 limite da razoabilidade.
Em outras palavras, 0 credor nao esta obrigado a

tomar medidas extraordlnartas, irrazoaveis, visan

do 11 reducao de seu prejuizo.

o descumprimento do dever de minimizar

suas proprlas perdas, por violar 0 principio da

boa-fe, caracteriza-se como ate ilicito (art. 187 do

CC). Por se tratar de vlolacao de clausula geral, nao

ha previsao expressa de consequencla dessa vlo

lacao, cabendo ao juiz, no caso concreto, determi
nar a sancao,

Em geral, descumprido 0 dever de minimizar

suas proprias perdas, 0 devedor nao sera obriga

do a indenizar todo 0 prejuizo sofrido pelo credor,

mas somente 0 que este nao pode razoavelmente
evitar.

As despesas do credor com as medidas razo

avels tomadas para minimizar seu prejuizo devem

ser reembolsadas pelo devedor, juntamente com

a reparacao dos danos que 0 credor nao conse
guiu evltar.?

Seguem alguns exemplos para ilustrar a

apllcacao pratica do duty to mitigate the loss.

Em um contrato de Iocacao de irnovel

residencial.!" 0 locatario percebe que 0 telhado

da casaarneaca ruir sobre determinado comedo e

7 Textodlspcnfvel em<http://daleth.cjf.jus.br/revista/enunciadosl
IIlJornada.pdf> Acesso em 15/09/2009.

. 8 Esse enunciado foi proposto porVera MariaJacob de FRADERA
e sua justificatlva foi publicada sob0 tftulo "Pede 0 credor ser
instado a diminuir 0 proprio prejufzo?" na Revista Trimestral de
Direito Civil vol. 19,pp. 109-119. Rio deJaneiro: Padma, 2004.

9 WITZ, Claude. L'obligation de mini miser sonpropre dommage
dans les conventions internationales: I'exemple de laConvention
deVienne surlaventeinternationale.ln: Faut-i1 moraliser Iedroit
fran~ais de lareparation dudommage? (Apropos desdommages
et inten~ts punitifs et de I'obligation de minimiser son propre
dommage), Acted duColloque du 21 mars 2002 - Centre de droit
desaffaires et de gestion (CEDAG) Paris, Petites affiches nO. 232
(novembre 2002) 50-54. Apud: FRADERA, Vera MariaJacob de.
Gp. cit., p.117.

10 Exemplo citadono"Tenants'RightsManual" elaborado pelaONG
Tenants Advice Service Inc., localizada no estado australiano de
Western Australia (WA). Textodisponfvel em <www.taswa.org/

notifica 0 proprietario para que 0 conserte rapida

mente. 0 proprietario informa que primeiro orca

ra 0 conserto com algumas empresas. Prevenido,

o [ocatario retira todos os movers daquele como

do. Cumpre seu dever de minimizar 0 proprio

prejuizo. Logo em seguida, 0 telhado efetivamen

te desmorona, sem acarretar grande prejuizo ao

locatarlo. Nesse caso, 0 locador devera indenizar

integralmente seu inquilino, que se comportou

conforme a boa-fe, Se, ao contrario, 0 locatarlo,

ciente do risco do desmoronamento, decide man

ter os moveis no mesmo local, por mere capricho,

e acaba sofrendo prejuizo muito maior, nao mais

tera direito ao ressarcimento integral do dane,

pois descumpriu 0 dever implicito de mitigar as

proprias perdas, em vlolacao 11 boa-fe objetiva.

Da jurisprudencia australiana11, colhe-se ou

tro exemplo envolvendo a locacao de trnovels. Em

um contrato de locacao por tempo determinado,

o locatario deixou 0 irnovel antes do prazo contra

tado, mas notificou 0 locador com um rnes de an

tecedencia, ficando acordado que 0 aluguel seria

pago ate que 0 imovel fosse novamente locado.

Entretanto,o proprietarlo nao anunciou 0 imovel

para locacao enquanto 0 locatarto nele permane

ceu. Em demanda pro posta contra 0 locatario, 0

Judiciario decidiu que este nao tinha que pagar

todos os aluqueis reclamados, pois 0 locador, ao

retardar 0 inlcio do anuncio do irnovel, violou 0

dever de minimizar 0 proprio prejuizo.

Da jurisprudencia brasileira, cita-se acordao

paradiqrnatlco do Superior Tribunal de Justlca, re

sumido nesta ementa auto-explicativa:

Fraude aexecucao, Boa-fe, Prova da in
solvenda .

1. Nas circunstancias do neg6cio, 0

credor tinha 0 dever, decorrente da boa-fe

objetiva, de adotar medidas oportunas para,
protegendo seu credito, impedir a alienacao

dos apartamentos a terceiros adquirentes de
boa-fe. Limitando-se a incorporadora do em
preendimento a propor a ac;:ao de execuc;:ao,
sem averba-Ia no registro de im6veis ou avisar

downloads/alll3.11_the-duty-to-mitigate-loss.pdf>. Acesso em
15109/2009.

11 Ibidem.

IJornada de Direito Civil e Processual Civil

a financiadora, permitiu que dezena de apar

tamentos fossem alienados pela construtora a
adqulrentes que nao tinham nenhuma razao
parasuspeitar da legalidade da compra e ven
da, inclusive porquedela participou a CEF. Nao
prevalece, contra estes, a alegac;ao de fraudea
execucao,

2. Proposta a acao contra devedor sol
vente (art. 593, II, CPC), a prova da insolvencia

da devedora e indispensavel para caracterizar
a fraudeaexecucao.

Precedentes da doutrina e da jurispru
dencia.

Recurso conhecido e provido parajulgar
procedente os embargos de terceiro opostos
peloadquirente.

(REsp32.890/5P, ReI.Ministro RUYROSA

DO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, juigado em

14/11/1994, OJ12/12/1994, p. 34350)

Fredie Didier Jr. examina a apllcacao do duty

to mitigate the loss no processo civil." Segundo

o notavel processualista balano, a parte em cujo

favor foi cominada multa coercitiva (astreinte, pre

vista no § 4° do art. 461 do CPC) tem 0 dever de
colaborar com 0 cumprlmento expedito da medi

da de urqencla pelo devedor, impedindo, assim, 0

aumento desnecessario e lrrazoavel do montante

da multa. lIustra com dois casos concretes de des

cumprimento desse dever, verbis:

"a) A autora de uma demanda, em cujo
favor se destinava a multa fixada em umadeci
sdo timinat, fez carga dos autos em novembro
de 2002, devolvendo-os ao cart6rio em janeiro
de 2007 - 51 mesesdepots, portanto. A devolu
c;:iio dos autos judiciais veto acompanhada de
peticao contendo pedidode execuc;:oo de multa
dkuia, em valor superiora R$13.000.000,OO (tre
ze milh6es de teals), porsuposto descumprimen

to de ordem judicial quedeterminava a retirada
do nomeda autora dos cadastros dos6rgoosde
ptotedio ao credtto.

b)Autor de demanda proposta perante os
Juizados Especiais, emquepleiteava 0 retorno do
fornecimento de energia eletrica asuaresidencia
e perdas e danosdecorrentes da indevida inter
rup~oo na presta~iio do servic;:o, obteve decisiio
liminar, com ordem reintegrat6ria, para que 0

ilfcito fosse removido e 0 servic;:o voltasse a ser

12 DIDIER JR., Fredie. Op.cit., pp.45-48.

31



Escola de Magistratura Federal da Primeira Regiao

prestado. Houve fixa~iio de multo diatia pelo
descumprimento. A sentenc;a ratificou Q dectsoo

provis6ria. Houve recurso do ernpresa-re. 0 autor
noonoticiou 0 descumprimento do liminarnem
pediu a execuc;oo provisosta do sentenc;a. Anos
depots, ap6s 0 transtto em julgado do acordao
do Turma Recursal queconfirmou Q sentence. 0

autorpediua execUC;ao do multo, cujo montante
jd se aproximava doprimeiro mifhdo dereais."

AC;OES VISANDO ARESTITUIC;Ao DE IMPOSTO DE RENDA
INCIDENTE SOBRE COMPLEMENTAC;Ao DE APOSENTADORIA

PAGA POR ENTIDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA.
DISPOSITIVO DA SENTENC;A E PRESCRIC;Ao.

Juiz FederalAntonio Oswaldo Scarpa
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Certamente, nos dois exemplos acima,os au

teres, por descumprirem 0 dever de minimizar 0

pr6prio prejufzo, viola ram a bca-fe objetiva e de

vem sersancionados pela perda do direito 11 multa

correspondente ao tempo considerado pelo juiz

como excedente ao que razoavelmente deveria
ser aguardado pelo credor para reclamar do des

cumprimento da ordem judicial.

Emcondusao, 0 deverde minimizaro proprio

prejufzo e um importante dever anexo de conduta

do credor, derivado do principio da boa-fe (objetl

va),que merece ser bem estudado pelos jufzes,de

modo que comportamentos desleais recorrentes

no cotidiano forense nao fiquem impunes.

Diversas acces tern sido ajuizadas na Justica

Federal pedindo a declaracao de inexigibilidade

de imposto de renda incidente sobre osvalores re

cebidos a titulo de cornplementacao de aposenta

doria pagos por entidade de prevldenda privada,

durante a vigencia da Lei n. 7.713/88 (01/01/1989
a 31/12/1995). Argumenta-se que, quando em vi

gor a lei citada, 0 imposto de renda incidia sobre

ascontrlbulcoes realizadaspara 0 fundo, de modo

que a tributacao de tais parcelas quando do pa

gamento da complernentacao de aposentadoria

configura bltributacao.

Defaro, durante a vigencia da Lei n. 7.713/88,
as contribuicoes vertidas para tais fundos nao

eram deduzidas dos rendimentos, de maneira que

sobre elas incidia 0 imposto de renda (art. 3°). Em

contrapartlda, 0 imposto de renda nao incidia so

bre acornplernentacao de aposentadoria recebida

de entidade de prevldencla privada (art. 6°, VII).

Com 0 advento da Lei n. 9.250/95, a sltuacao

se inverteu: as contrlbuicoes passaram a ser de

duzidas da base de cakulo e 0 imposto de renda

passoua incidir sobre a cornplementacao de apo

sentadoria.

Assim, considerando que as contrlbuicces

a fundos de prevldencia privada, efetuadas no

perfodo de 01/01/1989 a 31/12/1995, vale dizer,

durante a vlqencia da Lei 7.713/88, ja foram tri

butadas segundo a sistematica de recolhimento

de imposto de renda aplicavel 11 epoca, e 16gica

a conclusao de que nao podem vir novamente a

compor a base de calculo do tributo quando do

seu resgate ou do pagamento da complementa

cao de aposentadoria, sob pena de bitrlbutacao.

Nao se ignora que a. cornplernentacao de
aposentadoria e custeada nao apenas pelas con

trlbutcoes feitas pelo empregado enquanto este

ve na atlva, mas tarnbern pela parcela aportada

pelo empregador e pelo resultado de apllcacoes

financeiras realizadas no gerenciamento de tais

recursos.

Todavia, embora nao haja identidade en

tre uma parcela e outra, e ineqavel que parte do

fundo origina-se de contrlbulcoes pagas pelo em

pregado. Sesobre essas contribuicoes ja houve 0

recolhimento de imposto de renda na viqencia da

lei anterior, fazer incidir novamente 0 imposto por

ocasiao do pagamento da complementacao de

aposentadoria implica evidente ofensa ao princi

pio do non bis inidem.

Renda significa acrescimo patrimonial, na

forma do art. 43 do CTN, e nada acrescenta ao pa

trirnonio da pessoa a parcela do fundo represen

tada pelas contribuicoes que ela pr6prio aportou.

Hugo de Brito Machado ensina que "0 fato

gerador do imposto de renda e a aquislcao da

disponibilidade econornlca ou jurfdica de renda,

assim entendido 0 produto do capital. do traba

Iho ou da cornblnacao de ambos; e de proventos
dequalquernatureza, assimentendidos os acresci

mos patrimoniais nao compreendidos no concei

to de renda (CTN, art. 43)" (1997, p. 218).

RuyBarbosaNogueira, aseuturno, discorren

do sobre os pressupostos de fato da trlbutacao, os

quais denomina fontes reais, pontua que "asfontes

reais seconstituem dos suportes fatlcos das irnpo

slcoestrlbutarias: ea subjacencia sobre que incide

a trlbutacao, afinal a pr6pria riqueza ou complexo

dos bens enquanto relacionados com as pessoas

e que depois de serem discriminados na lei tribu

taria (patrirnonio, renda, services, transferencias)

passama constituir os 'fatos tributaveis'. As fontes

reais ou materia is sao tarnbem denominadas em

doutrina 'pressupostos de fato da lncidencia' ou

'fates imponiveis'" (1995, p. 47).
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hornoloqacao ocorreu, e de se admitir ter havido

a hornoloqacao taclta, de modo que a prescricao

da acao de repetlcao de indebito - conforme ju

risprudencia pacifica do E. STJ - tem por termo

inicial a data da extincao do credito tributar!o, que

somente ocorre com 0 transcurso do prazo deca

dencial de cinco anos contados da ocorrencia do

fato gerador (hornoloqacao tacita, art. 156, VII, do

CTN),ao qual devem ser acrescidos os cinco anos

previstos no art. 168 do CTN. Eo a regra dos cinco
mais cinco.

Com efeito, esclarece Eurico Marcos Oiniz de

Santi que "neste caso, concorre a contagem do

prazo para 0 Fisco homologar expressamente 0 pa

gamento antecipado, concomitantemente, com 0

prazo para 0 Fisco, no caso de nao-hornoloqacao,

empreender 0 correspondente lancarnento tribu

tario, Sendo assim, no termo final desse periodo,

consolldam-se simultaneamente a homolcqacao

taclta, a perda do direito de homologar expressa

mente e, consequentemente, a impossibilldade

juridica de lancer de oficio" (2004, p. 170). Findo

esse prazo decadencial de cinco anos, inicia-se a

fluencia do prazo prescricional, igualmente de

cinco anos, como vista.

Nao se ignora que com a edicao da Lei Com

plementar 118/2005 nao ha mais que se falar em

cinco mais cinco na contagem do prazo prescri

cional, pois 0 art. 3° dessa lei estabelece que "para

efeito de interpretacao do inciso I do art. 168 da

Lei nQ 5.I 72, de 25 de outubro de 1966 - C6digo

Tributario Nacional, a extlncao do credlto tributa

rio ocorre, no caso de tributo sujeito a lancarnen

to por hornoloqacao, no momento do pagamento

antecipado de que trata 0 DQ do art. 150 da refe

rida Lei". Tarnbern nao se desconhece que 0 art.

4°, segunda parte, da mencionada Lei determina a

apllcacao retroativa do seu art. 3°, de sorte a alcan

car fatos passados.

Acontece que a Corte Especial do Colendo

Superior Tribunal de Justice declarou a inconstitu

cionalldade da aplicacao retroativa do menciona

do dispositivo - por ofensa ao art. 2° da CF/88 (que

consagra a autonomia e independencla do Poder

Judiciario em relacao ao Poder Legislativo), bem

assim ao inciso XXXVI do art. 5°, que resguarda,

da aplicacao da lei nova, 0 direito adqulrido, 0 ate

jurfdico perfeito e a coisa julgada - entendendo

que a tese dos "cinco mais cinco" prevalece para

as acoes de repeticao de indebito que se refiram

a situacoes ocorridas ate 9 de junho de 2005. Com

efeito, assentou aquela Corte que, "tratando-se de

preceito normativo modificativo, e nao simples

mente interpretativo, 0 art. 3° da LC 118/2005 s6

pode ter eficacia prospective, incidindo apenas so

bre situa~6es que venham a ocorrer a partir de sua

vigencia" (ArgOi~ao de Inconstitucionalidade nos

Embargos de Diverqencla em REsp n. 644.736-PE,

reI. Min. Teori Albino Zavascki, julgamento em

06-06-2007, sublinhei).

Tarnbem 0 eminente Min. Celso de Mello, do

STF, em declsao monocratica, consignou que a

norma em exame "somente pode ter eficacia para

fatos geradores ocorridos a contar de 09.06.2005.

sendo sua apllcacao retroativa inconstitucio

Dill. como ja decidiu 0 STJ no Recurso Especial n.

719.101" (A~ao Civil Oriqinarla - ACO 981-RS, Tute

la Antecipada, OJ de 08-03-2007, p. 30, subllnhei).

Cumpre ressaltar que, antes da manifestacao

da Corte Especial do STJ, foram prolatados alguns

acordaos por orqaos fracionarlos daqueleTribunal,

que, embora reconhecendo a impossibilldade de

retroacao, consideravam, equivocadamente, que

o art. 3° da Lei Complementar n. 118/2005 apllca

va-se apenas as ac6es ajuizadas posteriormente a

sua vacatio legis, e nao a fatos geradores ocorri

dos a contar da sua vigencia. Tal questao restou

superada com 0 exame de constitucionalldade

pela Corte Especial. orqao que detem atribuicao

para tanto, naquele Colendo Tribunal Superior,

quando se assentou que a lei nova s6 pode alcan

car fatos geradores futures, nao se apllcando aos

fates geradores anteriores a 9 de junho de 2005.

Sabe-se que a prescricao visa proporcio

nar sequranca as relacoes juridicas, "que seriam

comprometidas diante da instabilldade oriunda

do fato de se possibilitar 0 exercicio da acao por

prazo indeterminado" (OINIZ, 2003, p. 337). Se se

permitisse a lei nova, ainda que sob a roupagem

de lei interpretativa, a possibilidade de retroagir,

restaria atingida a mesma sequranca que 0 institu

to da prescricao tenciona proteger.

Destarte, considerando que a lesao ao direi

to da parte ocorreu no momenta em que, com a

sua aposentadoria, passou a receber a comple

menta~ao sobre a qual incidiu, na sua totalldade,

o imposto de renda, configurando 0 apontado bis
in idem, a restituicao pretendida, quanta aos fa

tos geradores ocorridos antes da vigencia da Lei

118/2005, somente sera, em parte, alcancada pela

prescri~ao decenal, quando entre 0 primeiro dia

do exercicio seguinte ao ano-base a que se refere

o tributo indevidamente retido e 0 ajuizamento

da presente demanda tiverem transcorrido mais

de dezanos.

Isso porque "a reten~ao do impasto de renda
na fonte configura meraantecipa~ao doimpostode
vido na declaracao anualde rendimentos, uma vez
que 0 conceito de renda envolve necessariamente
um periodo, que,conforme determinado pelaCons
titui~ao Federa/, e anual" (STJ, EREsp 289398/0F,

ReI. Min. Franciulli Netto, Primeira Secao, julgado

em 27111/2002, OJ 02/08/2004, p. 284). Assim, "no
caso especifico do impostode renda, 0 fato gerador
tem-se porcaracterizado no final do ano-base, tor
nando-se definitiva a nomcloqacaodolancamento,
se tdcita, apos 0 transcurso de cinco anos, findos os
quais se inicia 0 prazoqiiinqiienal (CTN, art. 768, I)

para pleitear a restituicao dos va/ores indevidamen
te reco/hidos" (STJ, REsp 801.098/SC, ReI. Min. Te

ori Albino Zavascki, Primeira Turrna, julgado em

26/02/2008, OJede 06/03/2008).

Tratando-se de lesao que se renova ao lange

da aposentadoria da parte aurora, ate que se al

cance 0 montante restituivel, havera a prescricao

apenas das parcelas referentes ao perfodo anterior

a dez anos ou cinco anos do ajuizamento da acao,

conforme a data do fato gerador, que, repita-se, e

sempre 0 primeiro dia do ana seguinte ao final do

ano-base.

Portanto, a solucao que me parece adequa

da, em casos da especie, e declarar-se a inexigibi

IIdade nao do imposto cobrado sob a egide da Lei

n. 7.713/88, pois nenhuma irregularidade havia

aquela epoca, mas sim do imposto de renda inci

dente sobre a complementacao de aposentado

ria, pois nesse momenta e que passou a haver a

bitributacao. Naturalmente, a inexigibilidade tera

como limite 0 valor correspondente ao imposto

de renda recolhido sobre as contribuicces feitas

pelos beneficiarlos as entidades de previdencia

privada durante a viqencia da Lei n. 7.713/88 (1°

de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995),

devidamente corrigido. Em sendo apurado que 0

tributo cobrado ao lange da aposentadoria alcan

ca esse montante, a Unlao devera ser condenada

a restitui-Io, com os consectarios legais; nao alcan

cando, a Unlao devera abster-se de promover no

vas retencoes de imposto de renda na fonte sobre

acomplementacao da aposentadoria ate que se

atinja aquela irnportancia, sem prejuizo da resti

tukao dos valores indevidamente cobrados.
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Escapa ao conceito de renda, portanto, aqui

10 que nao representa elevacao ou incremento do

patrirnonio de alquem, nao se constituindo fonte

real. fato imponivel ou pressuposto de fato da in

cidencla da norma tributarta.

Veja-se que em nenhum momenta a lei

determinou a tributacao de ambas as parcelas

(contribuicao ao fundo e cornplementacao de

aposentadoria). Enquanto incidia 0 imposto de

renda sobre a contribulcao, na vigencia da Lei n.

7.713/88, isentava-se 0 complemento, sltuacao

que se inverteu, na lei em vigor.

Cumpretranscrever recentejulgado que ilus

tra 0 posicionamento do TRF da 1a Regiao acerca

do tema em comento:

"TRIBUTARIO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDI

MENTO ORDINARIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE.

CONTINENCIA. L1TISPENDENCIA PARCIAL. PRES

CRI<;:Ao. IMPOSTO DE RENDA SOBRE COMPLE

MENTA<;:Ao DE APOSENTADORIA. INCIDENCIA.

LEI N. 9.250/95. DEDu<;:Ao. LEI N. 7.713/88. RES

TITUI<;:Ao DO INDEBITO. ATUALlZA<;:Ao. SUCUM

BENCIA.

1. lIegitimidade do empregado para pleitear

a restituicao de imposto de renda sobre a parte

patronal das contribulcoes efetuadas a fundo de

previdencia privada.

2. A exlstencia de continencla nao afasta 0

reconhecimento da lltlspendencia, pols, havendo

pedido mais abrangente, persiste a identidade de

partes, de pedido e de causa de pedir (no tocante

aparte comum).

3. Segundo entendimento desta Corte e do

STJ,o prazo quinquenal para a repeticao do valor

indevidamente recolhido, a titulo de imposto de

renda retido na fonte, obedece amesma sistema

tica adotada para os tributos sujeitos a lancamen

to por hornoloqacao, cabendo aFazenda Nacional

a prova de que houve hornoloqacao expressa do
tributo.

4. A prescricao quinquenal prevista na Lei

Complementar 118/2005 aplica-se aos fatos ge

radores posteriores a sua vlqencia, estando os

mesmos submetidos aprescrlcao de 5 anos apos

o prazo de 5 anos para hornoloqacao tacita. Prece
dentes do STJ e desta Corte.

5. Os valores das contribuicoes vertidas ao

fundo previdenclario no periodo de viqencia da

Lei n. 7.713/88, de 1° de janeiro de 1989 a 31 de

dezembro de 1995, cujo onus tenha sido da pes

soafisica, nao devem compor a basede calculo do

imposto de renda sobre aposentadoria comple

mentar, porque ja tributadas segundo a sistema

tica de recolhimento do IRPF aepoca,

6. Considerando que os autores parcialmen

te vencedores decafram de parte significativa do

pedido, ha que manter-se a sucumbencla recipro
ca reconhecida.

7. Apelacao dos autores improvida.

8. Apelacao da Fazenda Nacional improvida.

9. Remessa oficial parcialmente provida, para

julgar improcedente 0 pedido dos autores Alva

ro Jose Borges da Silva, IIdeu Leandro de Souza

e Marcilio Dias, com fundamento nos incisos V e

VI do art. 267 do CPC, e condena-Ios ao onus da

sucumbenda." (AC 200S.34.00.004093-5/DF, Des.

Federal Leomar Barros Amorim de Sousa, Oitava

Turma, Publlcacao 24/04/2009 e-DJF1 p.321)

Recentemente, inclusive, 0 STJ entendeu

como repetitiva a materia objeto da presente lide,

nos termos da Lei 11.672/2000, definindo como

indevida a cobranca promovida e determinando

que a Recorrida promova a devolucao dos valores

indevidamente recolhidos (REsp. 1.012.903, Min.

Teori Albino Zavascki,Sessao de 08/10/2008).

Por outro lade, observa-se que e irnpratlca

vel, quica irnpossfvel, recalcular 0 valor do fundo,

de sorte a se destacar a parcela que atualmente

corresponda aquelas contribulcces realizadas na

forma da lei revogada. Assim,para se evitar a bitri

butacao, a solucao que se afigura factfvel e razoa

vel e autorizar a restituicao do imposto de renda

incidente sobre a totalidade da cornplernentacao

de aposentadoria ate 0 limite do imposto cobrado

sobre as contrlbulcoss feitas sob 0 regime da Lei

n. 7.713/88, devidamente corrigido.

Por fim, cumpre esclarecer que, tratando-se

de tributo sujeito a lancamento por hornoloqacao

e nao tendo sido demonstrada a data em que tal

Tema que merece reflexao, vez que tem sus

cita grande polernica entre diversos setores do

corpo social, pelas irnplicacoes etlcas, filosoficas e

religiosasque traz, e 0 concernente autlllzacao de

celulas-tronco embrionarias obtidas de embri6es

humanos produzidos por fertllizacao in vitro e nao

usados no respectivo procedimento.

Do ponto de vista jurfdico, a discussao gira

em torno de argumentos concernentes, basica

mente, ao pressuposto de que a vida tem inicio

com a fecundacao, fazendo-se equiparacao entre

embriao e pessoa humana. Como consequencla,

suadestruicao para a reallzacao de pesquisas para

tratamento de outras pessoas representaria uma

vlolacao da vida, cuja protecao e prevista no art.

5°, caput da Constituicao Federal. e da dignidade

da pessoahumana (CF, art. 1°, III).

Os argumentos em sentido contra rio, contu

do, sao de relevo.

De inicio, aponta-se para 0 aspecto de que

nao se vislumbra ofensa a inviolabilidade do di

reito a vida. A vida humana se extingue quando

o sistema nervoso para de funcionar. E 0 que se

extrai da Lei de Transplante de Orqaos (Lei nO

9.434/1997). que somente autoriza 0 procedimen

to de retirada de tecidos, orqaos ou partes do cor

po humane, apes 0 diaqnostico de morte encefa

lka, momenta a partir do qual cessa a atividade

nervosa.

Por paridade, 0 infcio da vida tem lugar ape

nas quando 0 sistema nervoso se forma ou inicia

a se formar, sltuacao que se da, de acordo com

pesquisas bioloqico-fisiolcqicas, com a formacao

da chamada "placa neural", somente no decirno

quarto dia depois da concepcao, lmplantacao e

individualizacao, quando 0 ernbriao tem um am

biente favoravel para se desenvolver e virar um

bebe, tese exposta pela geneticista Mayana Zatz,

Juiz Federal Substituto Arthur Pinheiro Chaves

pesquisadora-chefe do Centro de Estudos do

Genoma Humano da Universidade de Sao Paulo

(USP).

Antes disso, portanto, nao representa 0 em

briao conservado in vitro, em laboratorio, exis

tencla em desenvolvimento de um individuo hu

mano, nao havendo, desta maneira, a propalada

ofensa a indisponibilidade do direito avida. Esse

foi 0 entendimento esposado pelo Tribunal Cons

titucional Federal alernao, julgando questao se

melhante naquele pais (BverGE 39:1, 1995).

Em relacao a ofensa adignidade da pessoa

humane, 0 Codiqo Civil estatui que a personalida

de civil comeca no nascimento com vida, resguar

dando, ademais, desde a concepcao, os direitos

do nascituro. 0 ernbrlao decorrente de fertilizacao

in vitro, conservado em laboratorio, nao e pessoa,

haja vista nao ter nascido, nem tampouco nascitu

ro, em razao de nao ter sido transferido para 0 ute

ro materno, nao havendo, por consequence loqi

ca, que se falar em ofensa a dignidade de pessoa

hurnana, em relacao a organismo que, nos termos

legais, nao reveste a condlcao de pessoa.

A leqislacao brasileira, ademais, se harmoni

za com a tsndencla legislativa vigente no direito

internacional. No direito comparado, aspesquisas

com celulas-tronco sao admitidas em diversos pa

ises, podendo-se mencionar os Estados Unidos,

Reino Unido, Suecia,China, Israel.Cingapura, Aus

tralia e Espanha,exibindo a leqislacao nacional, in

clusive, um vies mais moderado e prudente, face

aos requisitos estabelecidos para a realizacao das

pesquisas.

Exemplo do vies de rnoderacao esta no fato

de que Lei de Biossequranca ( Lei nO 11.105/2005)

somente permite a utilizacao de embri6es fecun

dados in vitro para fins reprodutivos que nao te

nham a possibilidade de vir a se tornarem seres
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humanos, porque invlavels ou nao utilizados no

processo de fertlllzacao,

Vale observar, ademais, que de acordo com

a lei, as celulas-tronco deverao ser extraidas de

embri6es oriundos de tratamento reprodutivo,

nao se permitindo, portanto, que sejam utilizadas

celulas-tronco extraidas de embri6es produzidos

exclusivamente para pesquisas.

Tal aspecto tern relevante repercussao etico

juridica, na medida em que, nao obstante origi

nariamente os embri6es tenham sido produzidos

para fins de reproducao, a implantacao nao ocor

reu e os embri6es nao virao mais ser utilizado para

o mencionado fim, nao havendo, portanto, raz6es

para que suas celulas nao sejam utilizadas para

promover a vida e a saude das pessoas que sofram

de grave patologia, atribuindo-se 11 sua curta exls
tenets um sentido nobre.

Alem disso, ainda que tenham sido cumpri

dos os requisitos legais enumerados, a aprovacao

do comite de etlca da respectiva instituicao de

pesquisa com celulas-tronco embrionarlas huma

nas sera exigida, garantindo-se que as celulas nao

sejam utilizadas de forma inconseqQente.

A Lei nO 11.1 05/2005, ademais, veda expres

samente a clonaqern humana, a engenharia ge

netlca e a comerciallzacao de embri6es, exigindo,

ainda,o previa consentimento dos genitores para

a reallzacao de pesquisas com celulas-tronco, as

segurando, portanto, 0 direito de cada um agir em

consonancla com sua etlca pessoal.

o Supremo Tribunal Federal, em julgamento

hlstorico da ADI nO 3.150, datado de 29/05/2009,

ja se debrucou sobre 0 tema tormentoso. Por

maioria de 6XS votos, julgou improcedente pedi

do formulado em acao direta de inconstitucionali

dade proposta pelo Procurador-Geral da Republi

ca contra 0 art. 5° da multimencionada Lei federal

11.105/2005 (Lei da Biossequranca),

Prevaleceu, entao, 0 voto do Min. Carlos

Britto, relator. Nos termos do seu voto, sallentou

se, inicialmente, que 0 artigo impugnado seria

um bem concatenado bloco normativo que, sob

condkoes de incidencia explicitas, cumulativas

e razoaveis, contribuiria para 0 desenvolvimen

to de linhas de pesquisa cientifica das supostas

propriedades terapeuticas de celulas extraidas de

embriao humane in vitro.

Esclareceu 0 relator que as celulas-tronco

ernbrionarias, pluripotentes, ou seja, capazes de

originar todos os tecidos de um individuo adulto,

constituiriam, por isso, tipologia celular que ofere

ceria melhores possibilidades de recuperacao da

saude de pessoas ffsicas ou naturais em sltuacoes
de anomalias ou graves incornodos qeneticos.

Asseverou que as pessoas ffsicas ou naturais

seriam apenas as que sobrevivem ao parte, do

tadas do atributo a que 0 art. 2° do Codiqo Civil

denomina personalidade civil, assentando que a

Constltuicao Federal, quando se refere 11 "dignida

de da pessoa humana" (art. 1°, III),aos "direitos da

pessoa humana" (art. 34, VII, b), ao "livre exercicio

dos direitos... individuais" (art. 85, III) e aos "direl

tos e garantias individuais" (art. 60, § 4°, IV),estaria

falando de direitos e garantias do individuo-pes

soa.

Assirn, concluiu 0 STF no julgado paradig

matico, numa primeira sfntese, a Carta Magna nao
faria de todo e qualquer estadio da vida humana

um autonomizado bem jurfdico, mas da vida que

ja e propria de uma concreta pessoa, porque nati

viva, e que a inviolabilidade de que trata seu art.

5° diria respeito exclusivamente a um individuo ja
personalizado.

Em sintese, do julgado, percebe-se que pre

valeceu a tese de que a pesquisa com celulas

tronco embrlonartas representa uma perspectiva

de tratamento eficaz para lnumeras doencas que

causam sofrlmento e morte a milh6es de pesso

as. 0 argumento contra rio 11 utillzacaode celulas
tronco em pesquisas e tratamentos medicos e ali

mentado, no mais das vezes, por um sentimento

religioso. Nao se deve, em nenhuma hipotese,

desmerecer a crenca sincera de qualquer pessoa

ou doutrina. Mas no espaco publico de um Esta

do lalco, contudo, hao de prevalecer as raz6es do

Direito e da Ciencia, que caminham no sentido da

constitucionalidade da Lei de Biossequranca.

lntroducao

Dentre os varies instrumentos normativos

estudados no direito privado, voltados para 0 es

tudo da minirnizacao da desigualdade entre as

partes, a lesao enorme foi 0 que mais ocupou os

eslUdiosos em todas as eras da evolucao juridica.

o que se prop6e no presente estudo e recapitular

a roupagem inicial do instituto e sua evolucao no

tempo ate os dias atuais.

1. Origem historica.

Caio Mario (1992:33), com amparo nas licoes

de Madura-Kandasvami-Pulavar', menciona ser

possivel encontrar nos preceitos indus a seguinte

norma: "A venda nao aproveitara ao comprador se

foifeita por um homem exaltado, por um louco etc,

ou a vii preco", Ediz ainda que 0 Velho Testamen

to da conta de um caso de venda lesiva, quando

Jaco compra os direitos de prirnoqenito de Esau

por um prato de lentilhas, na oportunidade em

que este estava faminto. No entanto, com caracte

ristica tecnlcas de um instituto juridico, leciona 0

mestre que a resclsao por lesao se aproxima muito

da instituicao in integrumrestitutio', aplicada pelo

Pretor, no Direito Romano, em causas de menori

dade, violencia, dolo, fraude, erro, ausencla ou ca
pitis deminutiodo devedor. A partir dai, num certo

aprimoramento jurfdico, surgiu entao 0 instituto

da Laesio Eriormis',

o surgimento deste instituto teria advindo

ou no terceiro seculo diretamente com a Consti-

1 Vyavahara Sara 5angraha, p. 155, IX,referenda nesses Hmltesin
Calc Mario(1992).

"Serta um ate praticado pelo magistrado fora a iurisdictio, e
decorrente de seu imperium, tendo como pressuposto um
prejuizo do titular(Caio Mario, 1992:34).

J Arestituit;ao inintegrum baseou-se em circunst.€mcias subjetivas,
mais atrelada aos vfcios do consentimento. A laesio enormis
assume aspecto objetivo, naoserelacionando adoloauviolencia,
como bemanota(aio Mario(1992:35).

A LESAo CONTRATUAL
Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes

tulcao de Diocleciano e Maximiliano; ou no sex

to seculo, com a cornpilacao, mediante alteracao
num reescrito que nao 0 continha, com 0 que se

inclina Caio Mario (1992:23), lecionando que:

"0 instltuto da lesao teria surgido da in
terpolacao dos textos, teria nascido no seculo
sexto, crtado verdadeiramente por Justiniano,
que terla preferido, talvezpara Ihedar 0 prestl
gio da ancianidade, atribul-lo aqueles irnpera
dores a baixar eleproprio um ate que Ihedesse
origem. Esobre 0 disposto nas Leis Segunda e
Oitava que se lancarn as bases do organismo,
tudo posterior ao C6digo".

Darcy Bessone (1987:265), ao contrario des

se entendimento, acredita que 0 instituto tenha

surgido no ana 285, quando Diocleciano teria

facultado "ao filho pedir a rescisao da venda fei

ta por seu pal, ou 0 complemento do preco justo,

sempre que 0 avencado fosse inferior 11 metade

do valor real da coisa vend ida", dando lugar 11 Lei

Segunda. Afirma, 0 mestre, que 0 instituto nao te
ria permanecido no direito posterior ditado pelos

imperadores Constantino, Graciano, Valentiniano,

Teodosio, Honorio e Arcadio, como tambem nao

teria sido incluido nas Pandectas, vindo somente a

ressurgir nos textos de Justiniano.

Na concepcao rornana, a venda da coisa por

preco menor que a metade do valor daria mar

gem para rescindir 0 contrato sob 0 fundamento

da lesao, posto que faltaria eqQidade, dada a pre

suncao de que tal venda teria side realizada por

necessidade e 0 comprador estaria conseguindo

um enriquecimento causado pela exploracao da

quela necessidade. Pela Lei Oitava, comenta Caio

Mario, a apuracao da lesao ocorreria no momenta

da realizacac do neqocio, e a resclsao so poderia

ser obtida em [uizo, at raves da actio venditi (san

<;:ao das obriqacoes do comprador, ou 0 meio para

perseguir a execucao das obrlqacoes daquele). As

sim, suscitado 0 conflito, restava ao adquirente a

op<;:ao pelo desfazimento da venda, ou 0 com ple

mento do pre<;:o. Deveria, entretanto, 0 vendedor
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(autor da acao) pedir a coisa, restituindo 0 preco,

nao Ihe cabendo, pols, preferir pelo complemento
do preco.

No caso de rescisao, alern do preco, deveria 0

vendedor restituir os juros desde 0 dia do seu re

cebimento, cabendo ao comprador entregar a coi

sa livre de todo 0 encargo, acompanhada de seus

acess6rios. Nao obstante, 0 vendedor teria direito

de ser indenizado pelas benfeitorias necessarias e

utels, sendo estas na medida da valorizacao pro

porcionada a coisa. E tarnbern nao respondia pe

las deterioracoes desta, nem deveria restituir os

frutos percebidos ou que teria deixado de perce

ber ou perder. Perecendo a coisa, nao haveria mais

a possibilidade de se postular a resclsao. No caso

do comprador que ja houvesse repassado a coisa,

nenhum direito assistiria ao vendedor contra ter

ceiros, devendo contentar-se com a restituicao da

diferenca do preco que recebeu, ao fundamento

do carater pessoal da actio venditio

Caio Mario (1992) leciona que a renuncla ao

direito de postular a resclsao era eivada de nulida

de se conferida antes do recebimento do preco,

porque se a necessidade forcou a venda tambern

teria imposto a renuncla.

Ha quem diga que se aplicava a iaesio enor
mis no caso do comprador adquirir a coisa por

mais que 0 dobro de seu valor. Justificam que a

mencao a vendedor no texto romano tratava-se

de decisao de especie, em que 0 lesado fora 0 ven

dedor, sendo que a resclsao era um beneflcio de

causa e nao pessoal. Conclulu-se, portanto, que a

natureza do contrato conferia ao comprador igual

direito que ao vendedor.

Evoluindo na hist6ria, os glosadores, na Ida

de Media, criaram a figura do dolo reipsa na ven

da lesiva, porquanto entendiam nao ser possivel

a venda por pre~o vii, sem anterior manobra frau

dulenta por parte do comprador. A venda, entao,

estaria eivada por dolo do comprador, caracteri

zado na essencia suspeita do ato. Santo Tomas de

Aquino dispunha ser pecado vender por mais do

justo pre~o, causando-se dano a outrem por frau

de. Considerava "cito se 0 vendedor, sem fraude,

vendesse por pre~o mais elevado, ou 0 compra

dor, da mesma forma, adquirisse por menos do

valor. Mas, se se trata de uma diferenca excessiva,

justificava-se a restituicao se alquern foi enganado

alern da metade do justo preco. Com esta teoria,

amparada na [ustica comutativa elaborada por

Arist6teles, 0 doutor da Igreja considerou que a

"forma geral da justica e a igualdade em que con

vern a justice distributiva e a justice comutativa,

a primeira conforme uma proporcionalidade ge

ometrlca e a segunda, arttmetlca", E Caio Mario

(1992:44), comentando 0 entendimento do gran

de doutor cat6lico, esclarece: "todo contrato deve

ser considerado do pontode vista de seu conteu

do e nao de sua formacao, e em todos eles e pre

ciso que se observe aquela igualdade preconizada
pela justlca cornutatlva",

Os canonistas estenderam a resclsao a ou

tros contratos, sempre com base no principio as

sentado para a compra e venda. E dai expandiu

se para sujeitar as regras da justice comutativa 0

vendedor, que tarnbern passou a se sujeitar a le

sao enorme.Travou-se, entrementes, controversla

interrntnavel para se saber 0 calculo da lesao, ou

seja, em que consistiria aquela "metade" do justo

preco relativamente ao comprador."

Em desenvolvimento ao principio, os cano

nistas criaram a Laesio Enormissima que, sem fun

damento na lei romana, considerava 0 contrato

inexistente, ou seja, alern de rescindivel, quando a

parte era enganada alern dos dois tercos do valor

da coisa. Corolario disto, como afirma Caio Ma

rio (1992:5), era vedar 0 complemento do preco

para se manter 0 contrato, ao inves de rescindi

10, posta ser 0 vicio lnsanavel. Bastava a simples

aleqacao da clrcunstancta em juizo, sem necessi

dade de acao propria, para lograr a declaracao de
nulidade.

Sob 0 aspecto da renuncta, a Idade Media

afastou-se do modelo romano. Na renuncia sim

ples, mesmo que 0 vendedor desconhecesse 0

verdadeiro valor da coisa, os juristas admitiam a

c1ausula como valida, ja demonstrando a tenden

cia para 0 exagero da autonomia da vontade que

iria crescer e desenvolver nos seculos seguintes.

4 Parexemplo: seumacoisa vale 10,ocorre lesao see pago16ou
21?

A doa~ao do valor excedente ao preco recebido

foi a forma encontrada para tentar burlar a apli

ca~ao do principio da lesao. Mas tal passou a ser

questionado, com 0 que Bartolo, no seculo XIV,

defendeu que, se 0 vendedor ignora 0 verdadeiro

preco da coisa, nenhum valor tem a doacao, As

sim. para que tenha valor uma venda por preco in

ferior a metade do justo preco, deveria 0 alienante

declarar que doava, por liberalidade, 0 excedente

do preco. Por fim, houve uma terceira tentativa de

i1idir 0 principio: 0 juramento, pelo qual 0 vende

dor jura nao atacar a venda. Tal poderia validar 0

contrato, exceto se obtido por dolo ou violencia,

se prestado por um espirito simples, ou se se tra

tasse de lesao enormissima.

o direito costumeiro, herdando os principios

can6nicos, tarnbern conheceu a laesio enormis, es

tendendo-a aos contratos comutativos em geral,

mvocacao por qualquer das partes, e as vendas

mobillartas.

No decorrer do seculo XV a XVII, houve uma

forte tendencia a reconstruir a doutrina da lesao

mais assemelhada ao que dispunha 0 Direito Ro

mano. Sua aplicacao, portanto, passou a indepen

der da boa ou rna fe, restringindo-se as vendas

imobillarlas. Dificultou-se a prova da lesao sofrida

pelo contratante que a invocava. Remontou-se a

dlscussao sobre 0 cabimento do principio em fa

vor do comprador. A concepcao do justo preco

desdobrou-se em tres elementos: summum, me
dium e infimum, aplicando-se somente ao ultimo

o principlo, resultando no fate de que somente as

vendas por menos de metade do menor preco da

coisa poderiam ser rescindidas.

Sobre a evolucao do principio da lesao na

Idade Media, Caio Mario (1992:54) conclui:

"De um lado, fruto da evoluC;ao social,
a autonomia da vontade e defend ida cada
dia com mais ardor. Entendem osjuristas dis
pensavel qualquer protec;:ao ao indivfduo que
contrata, fundados no pressuposto de que
e livre todo aquele que realiza um neg6cio,
amalgamando a liberdade civil aeconomica, e
confundindo-as".

Antes de encerrar este breve estudo hist6

rico, cabe ressaltar 0 entendimento de Wilson de

Andrade Brandao (1991 :41), que ressalta 0 fate

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

de que as construcoes romanas e anteriores ao

seculo XI nao podem ter influenciado 0 Ocidente,

quando da Idade Medias. Acredita 0 mestre que 0

instituto tenha sido inspirado, atraves do sumario

de "Braquilogo", pela Escola de Bolonha no secu

10 XII, renascendo a doutrina atraves do primeiro

glosador Irnerius ou Warnerius. Ap6s, glosadores

e canonistas passaram a formalizar, em conjunto,

e dar forma concreta ao rejuvenescido instituto da

lesao enorme.

2. A lesao no direito brasileiro ate a
abolic;:ao pelo C6digo Civil de 1916.

o Direito Civil portuques ja conhecia a lesao

desde as Leis Afonsinas (Livro IV,Titulo XLV), sen

do repousada a doutrina da construcao medieval

sobre os textos do C6digo de Justiniano. 0 C6digo

Filipino (Livro IV,Titulo XIII) traz a nocao de lesao

conceitualmente identica a da lei romana, mas

ampliada para, alern da venda lmobiliaria, alcan

car qualquer allenacao, de coisa m6vel ou de raiz.

Alem do mais, a Ordenacao permitia que 0 com

prador tarnbern pedisse a rescisao, "se foi engana

do alern da meta de do justo preco".

Caio Mario (1992:80) considera a construcao

hist6rica portuguesa a mais segura, mais pr6xi

ma da fonte romana, porquanto nao vai buscar 0

fundamento da rescisao em raz6es circundantes,

nem na presuncao de vicio de consentimento ou

em ficcao, "A lesao esta na injustice do contrato

em si, e nao no defeito das partes ao contratar".

5 Fundamenta 0 mestre: "De lrudo, despreza-se a ldeia de que
os povos barbaros pudessem elaborar 0 Instltuto. A nocao de
eqOidade, que encerra conteudo moral relevante, nao teria
representa~ao em seu espirito, com a intensidade bastante
para esse tim. Seu direito e seus costumes nao deixaram
desenvolvimento nesse sentido. Por outro lado, nessa epoca,
a organiza~ao economica, que ja e feudal, tem na terra a
propria razao de ser. Repugna aliena~la. 0 homem sente
se-lhe preso. Quando muito, sob 0 guante de necessidades
inadiaveis, arrenda-a. Ou pratica a enfiteuse. A todo transe deve
ficar assegurado 0 dominio. Se 0 contrato e firmado assim, e
somente assim e firmado, a necessidade se tornou remediavel,
e a concep~ao de vida esta salva. Nem se sacrlticam as bases
da riqueza, nem osprinciplos em que seesteia a personalidade
individual. Porque,entao,Iigaracompra e venda de imovel, que
e 0 escopo essencial da prote~ao da Lei Segunda, 0 amparo da
rescisao por lesao?" (Wilson de Andrade Brandao, 1991:41).
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A resclsao tem de levar em conta 0 justo pre

co que valia a coisa ao tempo em que foi feita a

venda. A acao para sua reparacao prescrevia em

quinze anos, divergindo a doutrina entre a sepa

racao de lesao enorme e enormissima. No ultimo

caso, haveria a lesao, com doio presumido, quan

do o valor recebido compusesse a terc;a parte do

justo vaior da coisa. A diverqencia expandiu-se

ate mesmo ao prazo prescricional, entendendo

alguns que 0 mesmo aumentava para trinta anos,

e outros 0 entendiam imprescritivel, no caso da

lesao enormissima.

A acao, po rem, era recusada aos mestres de

ofkio quanta aos neg6cios ceiebrados no ambito

de sua atuacao, restrlcao que e criticada por Caio

Mario por considera-Ia em descompasso com a

verificacao objetiva da diferenc;a de prec;o esta
belecida, em regra, nas Ordenacoes, A renuncla

ao beneficio, ou a doacao do valor em dlferenc;a,

eram tidos como Ineficazes, prevalecendo-se a

ideia de sobreposlcao do instituto da lesao,

Na lesao enormissima, alem da restituicao da

coisa, assistia direito ao lesado de ser reembolsa

do dos frutos do tempo da venda em diante. Mas

estes seriam cornpensavels com os juros, na hip6

tese do adquirente que optasse pela restltuicao

da coisa.

Proclamada a lndependencia do Brasil, a As

sernbleia Geral Constituinte e Legislativa do Impe

rio decretou que permanecessem em vigor, salvo

o que tivesse sido revogado, todas as Ordenacoes,

Leis, Regimentos,. Alvares, Decretos e Resolucoss

promulgados pelos reis de Portugal, e pelos quais

era regido 0 Brasil ate 0 dia 25 de abril de 1821.
Com esse Decreto, como bem afirma Caio Mario

(1992), 0 instituto da lesao passou 11 leqislacao

brasileira na conformidade em que adotado no

direito portuques.

A doutrina brasileira seguiu de perto a obra

pautada por Teixeira de Freitas em sua Consoli

dactio das Leis Civis, que definiu a lesao enorme

e enormissima, estabelecendo, como na Ordena

c;ao portuguesa; que nesta ultima, alern da torna

da coisa, eram devidos os frutos desde 0 dia da

venda. A acao de lesao, no que dispoe 0 art. 569
da Consolldacao, nao era admissivel na compra

e venda levada a efeito em hasta publica com as

solenidades legais, salvo quando houvesse dolo,

ou engano de lesao enormissima, na qual se pre
sumiria 0 dolo.

Caio Mario (1992:92), ancorado em Lacerda

de Almelda", bem define 0 instituto 11 epoca:

"0 dolo vicia 0 ato. Mas ha um caso em
que, sema ocorrencia destevicio, ele pode ser
rescindido, e e quandofalta a equivalencla das
prestacoes nos contratos comutativos, exce
dendo 0 que seda de mais de metade do que
se recebe. 0 fundamento da resctsao do ate
nao e a vlcio do consentimento, mas a eqill
dade. A desproporcao entre a dado e a rece
bido, destruindo a propria razao fundamental
do contrato, ofende a equldade natural, e exi
ge a protecao da lei em favor do contratante
prejudicado. Daf sernecessario ao que invoca
o beneficiaprovara enganoem que incidiu au
a manobra da outra parte, pols a resclsao de
correra da simples exlstencia da desproporcao
dos valores.

Esta deve sercontemporanea do contra
to. Mas, mesmo nessa epoca, concebe-se que
a coisa tinha um valor maximo, media e infi
mo. Epreciso entao elegerum parabase, e ele
prefere0 Infima,de acordo com Valasco, Silva
e Barbosa. E como nas causas e direitos con
trovertidos e Iitigiosos e impossivel conhecer
precisamente 0 verdadeiro valor, a beneflcio
da resclsaonao alcanca ascontratos em que a
objeto seja duvidoso ou dependentede even
tualidades. As vendas em hasta publica nao

podem serdesfeitas em razao dassolenidades
e publicidades que ascercam.

Nega a beneftclo aos comerciantes pelo
mesmomotivodaaptldao, que alcanca ascon
tratos de empreitadas commestres de oficio, a
que acresce aindaa liberdade comercial".

o C6digo Comercial brasileiro, de 25 de ju

nho de 1850, seguindo doutrina de Manuel lnacio

Carvalho de Mendonc;a (1938), para 0 qual a lesao

era um instituto em decadencia, no seu art. 220
disp6s nao ter cabimento a rescisao por lesao nos

neg6cios celebrados entre comerclantes. A esse

respeito, pondera Caio Mario (1992:94):

6 Obrigap5es, §S6, p.261 e segtes, referencia nesses Iimites inC~io

Mario (1992:92).

"Esta malfcia normal no comerciante,
que faz da venda sua fonte de rendimentos,
nao se coaduna em verdade com a beneficia
da rsscisao por lesao, poisque, seeda essen
cia do ato comercial a especulacao comfito de
lucre. a sequranca da vida mercantil desapa
receria se fosse possivel reabrir dlscussao em
torno de qualquervenda perfeita, e indagarda
proporcionalidade dasprestacoes.

Poroutro lado,aatividadecomercial tem
base num certo cunha de aventura au de ris
co,que a oscilacao maisau menas normaldos
precos imprime as convencoes, e tarna toda
vendamercantil um tanto au quanta aleat6ria.
Ora, mesmo em plenapujanca do institutocivil
da lesao,sempre a doutrinareconheceu que as
contratos dessa natureza nao sao akancados
pelo beneficia da rescisaa".7

Na hist6ria da ccdlficacao do Direito Civil bra

sileiro, a lesao foi mencionada no Esboco", publica

do em 1860, porTelxelra de Freitas; no Projeto de

1881' de Fellcio dos Santos; no Projeto de Coeiho

Rodtiques'" e no Projeto de Ci6vis Bevilaqua' J, que

foi aditado pela Comissao Revisora presidida pelo

Ministro da Justic;a Epitacio Pessoa, em 1900 12
, e

que, no crivo da Comissao dos Vinte e Um, foi no

vamente revisto por Tavares de Lira13.

o Projeto de Cl6vis Bevilaqua vingou em 31
de dezembro de 1901, a par de suasconsideracoes
no Projeto de C6digo Civil Brasileiro (Trabalhos da

7 Calc Mario (idem ibidem) alnda sustenta que "a doutrlna,
laborando sobre 0 dlsposltlvo que aboliu a lesao nas vendas
celebradas 'entre pessoas todas comercentes', arnpllou-o a
quaisquervendas rnercantis, aindaqueumdescentratantes nao
seja mercador. toque seinferede um parecer de LAFAYETTE,
detado de 02 de marco de 1907, em que 0 eminente jurtsta
examine especie em que 0 Conselheiro B, de G. acusa um
Banco de Ihe ter infliqtdo lessc enorme em certo contrato.
Argumentando que "os ernpresttrnos que os estabelecimentos
decredltoreal fazem sao rnercantls, porquetern porintuitouma
especulacao dedlnheiro", cenclui quenao poderia 0 prejudtcado
postular 0 desfazimento do neqcclo, porque 0 nosso C6digo
Comercial "nao admite a resclsao do contrato mercantil por
leseo" (lAFAVmE, Pareceres, vol. I, p. 274)".

a A lesac nao eraadmitida.

'J A lesao podia ser invocada pete vendedor nas vendas
Imoblllarlas.

10 Adota a resctsao em vendas de bens de raiz somente pelo
vendedor.

11 Naoadmitla a lesao.

I) Aditou 0 Projeto de CI6vis Bevilaqua inserindo 0 institute da
leseo talqualadmltldo noC6digoFilipino.

Il Queopinou pelasupressao doinstituto.

I Jornada de Direita Civil e Processual Civil

Comissao Especial da Camara dos Deputados, vol.

VI, p. 8), em que 0 mesmo afirma que:

"Partindo de que a igualdade civil esta
assegurada definitivamente, e ponderando
que as facilidades das cornunlcacoes e a de
senvolvimento das lndustrlas colocam a ven

dedor na posicao de escolher a momenta da
venda, devem a seguranc;a e estabilidade das
transacoes ser entregues a lei da oferta e da
procure"."

Com isso, foram suprimidos do Prajeto
os dispositivos que tratavam da lesao, de for
ma que esta nao veio prevista no C6digo Civil
brasileiro publicado em 1916.

3. A lesao na leqlslacao
intervencionista que se seguiu ao

C6digo Civil brasileiro de 1916.

Com a Primeira Guerra Mundial em 1914

estabeleceu-se no pais uma crise de habitacoes,
com reflexos nas relacoes locaticias, disciplinadas

ate entao pelo novo C6digo Civil de 1916, no qual

a materia era entregue 11 liberdade contratual. A

situacao tendeu-se ao agravamento, exigindo a

intervencao estatal, como de fato feito atraves do

Decreto Legislativo 4.403 de 1921. Esse diploma

estabeleceu preceitos de ordem publica, discipli

nando a dssocupacao dos im6veis, a prorrcqacao

e resclsao das locacoes, bem como a mora no pa

gamento dos aluquels, tolerando-a por ate dois

meses, e, por fim, fixando os prec;os em vigor. 0

Decreto foi revogado posteriormente, ap6s a es

tabilizacao da situacao que antes era critica, por

meio dos Decretos 4.624, de 1922,4.840, de 1924,
4.975, de 1925,5.177, de 1926 e 5.617, de 1928.

A lntervencao ressurge com 0 Decreto

24.150, de 1934, a chamada Lei de Luvas, que em

suas conslderacces preliminares invoca expres

samente a eqOidade pelo fato do legislador en

tender injusto 0 enriquecimento do locador pela

lncorporacao do valor incorp6reo do fundo do

cornerclo no valor do im6vel, em detrimento do

inquilino que laborou para tanto.

\4 Caio Mario(1992:97).
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A Segunda Guerra Mundial em 1941 reavivou
a crise habitacional no pais, vindo a intervencao

estatal pelo Decreto-Iei 4.598, de 1942, que veio

sendo sucedido ate 0 advento da Lei 8.245/91.
Por esse prisma, como bem assevera Caio Mario
(1992:125):

"No conflito de interesses entre 0 pro
prietario e 0 inquilino, a lei considerou este
ultimo 0 mais fraco economicamente, e esta
beJeceu em seu beneficiae para sua protecao
urntarifamentode preco,acima do qual nao se
admite a liberdadecontratual, par seentender
que a igualdadeeconcrruca nao anda parelhas
com a igualdade civil, constitucionalmente
proclamada, sendode mistera protecao legal
do locatarlo,a lim de que este nao seja compe
lido pela necessidade a pactuar uma conven

c;ao lesiva ao seu patrirncnlo".

Mais que a relacao locatfcia, a usura vem sen

do a grande preocupacao dos tempos, surgindo

como uma das questoes mais discutidas nos pre

t6rios. 0 C6digo Civil brasileiro de 1916 deixou a

liberdade contratual 0 tratamento dos juros con

vencionais, disciplinando apenas os legais,na faIta

ou omlssao daqueles. Entrementes, com a grande

e crescente especulacao no mercado, que atingiu

seu apogeu e decadencia com a Quebra da Boisa

de Nova lorque em 7929, 0 legislador veio a inter
ferir estabelecendo 0 limite de juros convencio

nais a doze por cento ao ano, conforme Decreto

22.626, de 1933. A exemplo do art. 253 do C6digo
Comercial brasileiro de 1850, 0 Decreto proibiu a

pratica do anatocismo, fixou 0 limite maximo da

multa contratual em dez por cento do valor da di

vida, reputando-a para atender as despesasjudi

ciais e honorarios de advogado, somente exiqivel

em acao judicial. 0 Decreto estabeleceu a nulida

de de pleno direito das dausulas estipuladas em

desobediencia ao mesmo, impingindo ao lesado

o direito de repeticao do que pagou a mais.

Tal pratica de usura foi definida ainda como

crime contra a economia popular por forca do

Decreto-Iei 869, de 1938. Este diploma estipulou,

inclusive, que 0 juiz poderia ajustar a convencao

nula a norma legal, ou, se ja corrente a lesao, a

restituicao do valor pago a maior com juros legais

contados da data do pagamento. 0 Decreto-iei

em questao definiu a usura pecuniaria e a real,

sendo a primeira "a cobranca dejuros superiores a
taxa permitida por lei, ou de comissao ou descon

to, fixo ou percentuai, sobre a quantia mutuada

alern daquela taxa". A usura real, porern, guardou

contornos bem semelhantes a lesao enorme, eis

que confiquravel pelo fate de "obter ou estipular,

em qualquer contrato, abusando da premente ne

cessidade, inexperiencia ou leviandade da outra

parte, lucro patrimonial que exceda 0 quinto do

valor corrente ou justo da prestacao feita ou pro
metida".

Alem do elemento subjetivo, que se consi

dera 0 abuso de necessidade, inexperiencia ou
leviandade do co-contratante, 0 delito de usura

se configurava com 0 elemento objetivo consis
tente na especulacao lucrativa acima de vinte por

cento (um quinto do valor justo). Conveniente ci

tar as palavras do festejado professor Caio Mario

(1992:138), que bem define a passagem:

"Quantaa firmarem urn quinto a exces
sodo lucropatrimonial sabrea valorcorrente
au justo, al temos uma precettuacao de natu
reza politlco-leqlslatlva, arbftrio do legislador
inspirado em raz6es de ordem publica: tanto
poderia ele tabelara ganho Ifcito em vinte por
cento, como fez, quanta estlpula-lo em cln

quanta par cento, como asOrdenacoes prefe
riram. Permativas que reputouconvenientes a
ordem publica e ao interesse social, estabele
ceuque a ganhoate um quinto e leqitirno, e a
excedente e criminoso".

Sem expressamente revogar 0 Decreto-iei

869/38, surgiu no cenario iegislativo brasileiro a

Lei 1.521/51, tambern disciplinando as relacoes

estabelecidas na economia popular e reeditando,

nos mesmos termos, a definicao do crime de usu

ra real. A nova lei incluiu no rol de sua tiplficacao a

transqressao de tabelas oficiais de preco de mer

cadoria, nas quais 0 Governo estipulava um preco

que entendia justo para determinado produto."

IS Calo Mario (1992:138) comenta que 0 Governo devia prever
o custo-producao, precc de admlntstracao, tributos e
percentagem de lucro a figurarem no preco da rnercadoria
tabelada, de modoque nenhum lucro excedente ao [abelado
seria permltldo, importando na pratlca do crime se0 contrarto
fosse feito.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a usura ja

era proibida na Constitulcao Federal brasileira de

1934, prevendo 0 art. 117, paraqrafo unico, sua

proibi~ao e punlcao na forma da lei. Quebrando
a ordem cronol6gica, mas apenas para descrever

o instituto nas Constituicoes brasileiras, tem-se

que, na Carta de 1937, 0 art. 142 estatuia que a

usura seria punida. Da mesma forma, a Constitui

~ao de 1946 tarnbern preservou 0 principio, mas

indo alern, ao estipular que a usura, em todas as

suas modalidades, sera pun ida na forma da lei (art.

154).

A doutrina, debrucando seus estudos so

bre mencionado art. 154 da Constltuicao Federal

brasileira de 1946, entendeu que, nao s6 a usura

pacuniarla de juros poderia ser pun ida ou passlvel
de nulidade, mas tambern aquela que severificas

seem outros contratos, em qualquer modalidade,

como bem anota Caio Mario (1992:131):

"0 art. 154 da Constituicao entao vigen
te instituiu a principia represslvo da usura'em
todas as suas modalldades. Ora, nao e s6 no
contrato de mutua que se pode encontraral
guma dasmodalidades usuaries,masem todo
neqoclc e passlvel que a exploracao de umdos
contratantes sabre a outro se enquadre no
cenceito de usura".

Apagada na Constituicao de 1967, e Emen

da de 1969, 0 instituto voltou a ser prescrito no

art. 192, §3°, da Constltuicao Federal brasileira de

1988, no qual se fixou 0 limite da taxa de juros re

aisa doze por cento ao ano.

Voltando ao contexte propriamente hist6

rico, em 1937, no aplce do desenvolvimento ur

bano, com a febre dos loteamentos de terreno,

surgiu uma nova modalidade de usura:a apropria

cao, pelo promitente-vendedor, das prestacoes [a

pagas pelo promitente-comprador, quando este

atrasava um pagamento ou descumpria alguma

clausula contratual. Surgiu, assim, 0 Decreto-Iei

58, de 1937, regulamentado pelo Decreto 3.079,
de 1938, no qual se exigia, para caracterizacao da

mora, a interpelacao do devedor, atraves do Ofi

cial de Registro de Im6veis, com prazo de trinta

dias. Resolvido 0 contrato em consequencia da

ilegitimidade e invalidade do titulo, 0 alienante

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

deveria restituir as prestacoes recebidas, com ju

ros convencionais ou legais, mais perdas e danos.

Em 1941,0 Governo instituiu Comissao para

elaboracao de Anteprojeto do C6digo de Obriga
coes, que em seu art. 31 reavivou 0 instituto da

lesao, mas com outros principios, distorcendo,

assim, das origens do C6digo Filipino. Caio Mario

(1992) critica 0 dispositivo ante 0 fato do mesmo

se preocupar com a declaracao de vontade. Com

efeito, mencionada norma reprime 0 abuso pra

ticado em situacao de desigualdade volitiva para

contratar, em que ocorra 0 abuso de necessidade

ou de inexperiencia, que obrigue e vincule a parte

a uma prestacao manifestamente desproporcio

nal ao prove ito resultante da prestacao oposta. E,

por isso,reprime 0 mestre (1992:141):

"Formulou a elementoobjetivosemtari
facao, com desprezo pelo que a Lei de Econo
miaPopularestabelecera comolucrehcito (um
quinto), contentando-se para caracterizacao
do defeito com a desproporcionalidade mani
festa entrea prsstacao dada e a recebida".

Em analise ao correr dos fatos e aconteci

mentos hist6ricos, Caio Mario aponta fator co

mum a todas essas leis,qual sejaa transiqencla do

conceito individualista do C6digo, com 0 conteu

do social de cada diploma. Discorre 0 mestre so

bre a intervencao estatal toda vez que 0 contrato

tenha por causa uma necessidade premente de

uma gama razoavelmente elevada de individu

os, justificando a apltcacao de principios soclats."
Alem do mais, outro trace marcante e a protecao

do mais fraco, sob 0 prisma da "equivalenciaou

do desequilibrio do contrato".

16 "Mas 0 legislador reconhece quepoucos saoosquedlspoem do
capital, e muitos osque dele necessttarn, e, deixados estes alei
da Iiberdade volttlva, aqueles usarao aoextrema seu arbftrlo no
fixar a remuneracaodoemprestlmo.Entao corta naautonomia
da vontade e restringe a Iiberdade contratual, lrnpondo aoque
tem 0 dinheiro disponivel 0 limiteda sua liberdade, dizendo
lhe que pode exigirdo mutua rio um interesse pelo dlnhelro,
que Iheempresta, mas condicionado aumataxacerta, quenao
podeserultrapassada. Embeneficio do maternumero,sacrlfica
a liberdade de ccmerclo de alguns. Reprime um pouco do
individualismo em benefldo do interesse social" (Caio Mario,
1992:14S).
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Geny!", citado por Caio Mario, acusa varies

juristas de "partidarios da recusa ao juiz de decidir

em favor de uma parte que nao possa apoiar sua

pretensao, direta ou indiretamente, sobre uma lei

positive". 5ustenta, outrossim, que muitos inter

pretes admitem 0 julgamento por eqOidade, des

de que por excecao, nos casos de suprimento de

lacunas da lei. Destarte, afirma que essaextraordi

naria concessao se faz com extrema e tenue reser

va, "ao mesmo tempo que se procura diminuir-Ihe

o alcance, persuadindo-se, mais ou menos since

ramente, de que a propria eqOidade se encontrara

sempre, ao menos em germe e por via de lnducao,

na propria lei".

Savaner", tarnbern citado por Caio Mario, as

sinala que "uma grande corrente de justic;a social

nasce contra a iniqOidade resultante da desigual

dade economica. Elaobriga a par do lado do fraco,

em auxilio do consumidor individual, em apoio do

opera rio isolado, forc;as novas".

4. A lesao contratual no direito
moderno.

A lesao tem como primeiro ponto de conta

to a usura, que era concebida como a exiqencia

de juros alern de uma taxa razoavel, embora num

momenta inicial nao houvesse llrnttacao legal des

ta taxa. Entretanto, a extrapolacao era tida como

imoral e ofensiva aos bons costumes, 0 que veio

a proporcionar e exigir 11 lei sua pronta repressao,

Num segundo ponte, sob a influencia do direi

to alernao, a lesao passou 11 ideia de uma usura

mais arnpla, denominada material, cujo conceito

abrangeu os casos de exploracao da necessidade,

da leviandade e da inexperiencia de um dos con

tratantes para obtenc;ao pelo outro de vantagens

desproporcionais. Da convergencia destes dois

pontos ressurgiu no direito alemao, e certo que

com uma roupagem nova, a teoria da lesao con

tratual (Orlando Gomes, 1999:158). Consiste em

17 Methodes d'lnterpretation, vol.I, p.39, referenda nesses Iimites
in Caic Mario (1992:154).

18 Les Metamorphoses Economiques etSociafes, p. , 3/15, referenda
nesses Jimites in CaioMario (1992:157).

hipotese tipica, ao lado da teoria da irnprevlsao,

de encarnpacao pela lei de normas-princfpios dis

ciplinados na doutrina e na jurisprudencia.

o instituto da lesao visa 11 comutatividade, 11

equlvalencla das prestacoes, ao restabelecimento

de uma equiparacao de proveitos de uma e ou

tra parte nos ajustes bilaterais. 0 conceito de le

sao, aproximado da nocao moderna, emana do

concurso de dois elementos, objetivo e subjetivo,

o que implica em conjugar a doutrina da lesao

como vleio objetivo do contrato 11 doutrina que 0

considera um vlcio subjetivo da vontade.

o primeiro elemento decorre da compare

c;ao entre a vantagem obtida e 0 valor corrente ou

justo da prestacao ou coisa. Corrente e 0 valor que

habitualmente tem a coisa ou 0 service. Nelson

Hungria (1939:173) 0 define como sendo aquele

que, "em relacao ao tempo e ao lugar, bem como

segundo a natureza e objeto do contrato, apre

senta-se como usual, geral, cornurn". Para as col

sas que tenham cotacao em bolsa, valor corrente

e 0 da cotacao, Para as que sao expostas habitu

almente 11 venda, e 0 prec;o por que comumente

se compram e vendem. 0 mestre reduz a nocao

de prec;ojusto 11 de valor corrente. Para Caio Mario

(1999:164), deve ser apurado em cada caso 0 pre

c;o justo, e segundo as circunstandas particulares

de que se revista 0 neqocio visado.

Nos codlqos e leis modernos houve uma ten

dencia em atribuir ao julgador apurar qual seria 0

valor normal da coisa, sujeita ao arbitrio da apre

ciacao de cada caso. Assim, cogitando dessa rno

dalidade: BGB, art. 138; Codiqo Federal Suico das

Obriqacoes, art. 21; C6digo Civil Sovietlco, art. 33;

Codiqo Polones das Obriqacces de 1934, art. 42;

Codigo Civil Portugues, art. 282.

o segundo elemento - vicio subjetivo da

vontade - consiste no abuso da premente ne

cessidade, inexperiencia ou leviandade da outra

parte contratante. No proficuo entendimento ma

nifestado por Henri de Page (1946:75), "e preciso

que, alem da vantagem que um contratante aufi

ra, se verifique, ainda, a especulac;ao em torno da

situac;ao particular que levou 0 outro a celebrar 0

contrato, que Ihe e tao desfavoravel". Entremen

tes, a necessidade nao e a miseria, a insuficiencia

habitual de meios para prover 11 subsistencla pro

pria ou dos seus. Deve ser a necessidade contra

rual. Ainda que 0 lesado disponha de fortuna, a

necessidade se configura na impossibilidade de

evitar 0 contrato. A necessidade contratual nao

decorre da capacidade econornica ou financeira

do lesado, mas da circunstancla de ele nao poder

deixar de efetuar 0 neqocio.

A inexperiencia nao quer dizer lqnorancia,

pois que um homem estudado muitas vezes se

acha. em contraposicao corn 0 co-contratante es

erto. na situacao de nao perceber bem 0 alcance

o contrato que faz, por escapar aquilo 11 sua atlvl

dade comum no dla-a-dla.

A leviandade, na definicao de Liszt-Schmidt,

mencionado por Nelson Hungria (1939:171) e

tarnbern por Caio Mario (1999:167), sera a incurla,

a indiferenc;a, 0 descaso pelas consequencias que

possam advir do ato!",

o momenta a considerar deve ser 0 da ce

lebracao do contrato, pois nesta oportunidade e

que se verificam os elementos caracterizadores

do abuso. Os contratos aleatorlos nao podem ser

objeto de lesao. Neles nao ha equivalencia das

prestacoes, Mas, adverte Caio Mario (1999:175),

"havendo apenas aparencia de contrato aleatoric,

como na hlpotese de nao ignorar um dos contra

tantes a consurnacao do risco, 0 contrato e viciado

pelo dolo, como dispoe 0 art. 1121" - referindo-se

ao Codiqo Civil brasileiro de 19162°.
Ternbem nas vendas realizadas em hasta

publica ou leilao judicial a nulidade por lesao nao

pode existir, pois e impossivel abusar 0 cornpra

dor do vendedor na venda pela Justlca, porque a

pessoa do alienante desaparece para dar lugar ao

Estado.Tambem nos contratos em que provada a

intenc;ao de liberalidade, tornando-os graciosos

na verdade, desaparece a lesao, porque esta pres-

19 CaioMario conclui, dissertando sabre a Lei de Usura, que "a
conseqGencia da lesao, pois, e a nulidade do ato, e nae a sua
anulabilidade ou rescindibilidade", posta que 0 objeto do
contrato e tide por ilkito, ferindo 0 disposto no art. 145-11 do
C6digoCivil brasileiro. Esse artigocorresponde ao art. 166-11 do
novoC6digoCivil de 2002.

:'0 Corresponde ao art. 461 do novo C6digo Civil brasileiro de
2002.
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supoe um contrato comutativo, em que ambas

as partes devem receber 0 equivalente do que

dao. Eprecise, porern, distinguir cautelosamente

onde existe a intencao liberal e onde 0 contraen

te malicioso disfarc;a, sob a forma de doacao do

excedente, a burla 11 proibicao legal (Caio Mario,

1999:175).

Deve ser aplicada a lei vigente ao tempo do

contrato, nao podendo a lesao atingir pactos cele

brados antes de sua lnstltulcao, sob pena de ferir

preceito constitucional, ressalvada a leqlslacao

que nao aderiu ao principio da irretroatividade

das leis21
•

Antecipando precariamente 0 curso hlsto

rico no Direito brasileiro, 0 instituto da lesao foi

veiculado no Projeto de C6digo de Obriqacoes de

1965 e no Projeto de C6digo Civil de 1975. Foi ins

tituida no Decreto-Iei 869/38 e Lei 1521/51, sendo

abolida do Codiqo Civil em 1916. Entrementes,

em leis esparsas 0 espirito do instituto foi man

tldo, regulando relacoes especificas. Em 2002 foi

promulgado novo Codiqo Civil, que passou a pre

ver expressamente 0 instituto da lesao no seu art.

157, em que segue a doutrina ate entao manifes

tada. Nesse aspecto, a doutrina vem intitulando a

lesao como 0 fenomeno do "Dirigismo Contratu

al", atraves do qual 0 Estado intervern no Dominio

Economico.

o Supremo Tribunal Federal, ao julgar 0 Re

curso Extraordinario n.D 82.971, proveniente do

Rio Grande do Sui, ignorou a Lei 1521/51, e de

cidiu que "a lesao nao constitui mais motivo de

anulacao dos contratos, desde que 0 Codiqo Civil

regulou a materia relativa aos atos juridicos e es

pecificou os vicios do consentimento, excluindo a

lesao".22 Com a nova legislac;ao,0 Precedente res

tou ultrapassado. Infelizmente, 0 orgao maximo

do Poder Judiciario brasileiro nao atentou para os

principios gerais do direito, os quais poderiam ser

extraidos da Lei 1521, de 1951, aplicando a eqOi

dade 11 situac;ao contratual.

21 Vide, a respeito, Parecer de FILADELFO AZEVEDO, Revista
Forense, vol.112/669.

22 Revista Trimestral de Jurisprudencia, vol.84/218.
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No Direito moderno, merecem destaque as

leqislacoes da ltalia e de Portugal. Na primeira, 0

C6digo Civil italiano de 1943, atualizado em 1987,

estabelece que a acao rescis6ria nao e admissfvel

se a lesao nao exceder da metade do valor que

tinha a prestacao da parte lesada ao tempo do

contrato. Este e 0 elemento objetivo, que nao e

o unico a ser considerado. 0 elemento subjetivo

e 0 dolo de aproveitamento, pelo qual a inexpe

riencia residiria no fato de 0 declarante, pelo seu

estado de espfrito, ou por nao ser afeito aos ne

g6cios, ou pela ausencla de conhecimento sobre

a natureza do que realiza (nao dispor dos meios

adequados de lnforrnacao sobre 0 contrato que

celebra, ou sobre 0 prec;:o da coisa ou ainda sobre

as condicoes de mercado). Nao afeito ao neg6cio,

o contratante ajusta uma avenc;:a em tais termos

que proporciona ao co-contratante um "Iucro

maior da marca", na expressao utilizada por Caio

Mario, ao mesmo tempo em que sofre um grande

prejuizo.

o aproveitamento deve serdemonstrado por

quem alega 0 prejuizo, podendo ser presumido

quando notavel. Cogita-se da necessidade contra

tual para aferir 0 aproveitamento e nao 0 estado

de fortuna do contratante. E 0 aproveitamento

deve ser apurado no momento da celebracao do

contrato. 0 art. 1448 do C6digo Civil italiano adota

o crlterio de retroceder no tempo para 0 balance

dos valores. E 0 mesmo dispositivo legal nega a

acao se a lesao nao perdura ao tempo do ingresso

em juizo, 0 que nao ocorre em outras leqlslacoes.

o C6digo Civil portuques, no art. 282, expres

samente declara ser anulavel 0 neg6cio juridico,

atribuindo-o a feicao de usura, quando alquern,

aproveitando-se da sltuacao do outro contratan

te, que pode ser de "necessidade, inexperiencia, li

geireza, dependencla, estado mental ou fraqueza

de carater, obtiver deste, para si ou para terceiro, a

promessa ou a concessao de beneffcios excessivos
ou injustificados". No art. 283 do mesmo C6digo,

"em lugar da anulacao, 0 lesado pode requerer a

modlficacao do neg6cio segundo jufzos de equi

dade".

o novo C6digo Civil brasileiro seguiu as di

retrizes da doutrina moderna, esclarecendo que a

desproporc;:ao das prestac;:oes e apreciada segun-

do os valores vigentes ao tempo em que celebra

do 0 neg6cio, sendo que, se for oferecido suple

mento suficiente, ou se 0 favorecido concordar

com a reducao do proveito, nao sera decretada a

anulacao do neg6cio. A lesao no direito brasileiro

e encarada como defeito do neg6cio juridico, dai

a mencao a anulacao do mesmo e nao rescisao,

como e 0 caso da teoria da lmprevisao (agora sob

a denominacao de resolucao por onerosidade ex

cessiva).

5. 0 fundamento da lesao

Pela doutrina do vicio do consentimento, 0

contratante lesado teria consentido no contrato

por erro, dolo ou coacao, sendo conduzido pela

lnexperiencia ou pela leviandade do outro con

tratante. Ha quem refira, como bem lembra Darcy

Bessone (1987:272), que faltaria Iiberdade na deli

beracao, mas 0 professor desde logo ja rechac;:a 0

argumento, colocando "aqua abaixo" a doutrina.

Com efeito, leciona que, se 0 caso fosse de erro,

dolo ou coacao, nao haveria razao, ou necessida

de, de se invocar a teoria da lesao, pois bastaria ao

contratante argumentar 0 vicio de consentimento

para viciar 0 contrato. E adverte que esses vicios

tern suas concepcoes ja bem definidas, nao po

dendo a lesao figurar dentro deles, sob pena de

perda de sua autonomia.

A teoria com fundamento na causa parte

do pressuposto que a prestacao de uma parte

corresponde, dentro de determinada equivalen

cia, a contraprestacao da outra, como corolario

do contrato comutativo, no qual. em tese, haveria

uma igualdade das prestacoes reciprocas. Assim

e, que a prestacao de um contratante e a causa da

contraprestacao do outro. Nesse raciocinio, have

ria quebra da equivalencia com a quebra corres

pondente desta causa. Se um contratante nada

presta em prof do recebimento de uma prestacao

Ihe adimplida, gera 0 mal-estar de ver cumprido

um contrato sem causa,justificando, destarte, que

o lesado pleiteie a resolucao por lesao, Darcy Bes

sone (1987:272) critica a teoria por ter a mesma se

tornado superfetada, porque seria suficiente para

fornecer as solucoes. Por isso, "a causa nem sem

pre esta precisamente na contraprestac;:ao prome-

tida ou recebida. Nas Iiberalidades, por exemplo,

esta no animo de faze-las ou, em outras palavras,

na vontade de quem as faz".

Com base em fatores humanisticos, repre

sentados por ldeias solidaristas de protecao ao

mais fraco, impedindo a exploracao da inexperi

encia e a dssproporcao exagerada das prestacoes

causada pela necessidade de contratar, verifica-se

a teoria daeqOidade. Ela recebe a adesao de Darcy

Bessone (1987:272), que a considera como funda

mento de subsidiariedade, utilizado nos casos em

que as demais teorias nao obtiverem resultado.

Segundo diz 0 eminente civilista:

"0 elasterlo da formula conceders ao juiz

extensa margem para, em cede caso. apreciar
se, ao Jado da falta de correspondencia dos
equivalentes, mllita a exploracao da inexpe
riencia, leviandade ou necessidade e, nessa
aprectacao. influirao, per cerro, asteorias ja rew
ferldas, todas entrelacadas nas ideias de equi
dade e de lesao".

Com efeito, malgrado os respeitavets argu

mentos, verifica-se que a doutrina tem fundamen

to proprio, nao se confundindo com os vicios de

consentimento ou com os vicios sociais. Nao pode

ser considerada como fundamento subsidiario. Na

concepcao modema, cresce 0 nurnero dos adep

tos do fundamento da eqUidade lastreado na boa

fe objetiva, como anteriormente mencionado.

6. A lesao na leqislacao de outros
parses.

Seria tnvlavel a analise da Ieqislacao de to

dos os paises hoje existentes, de tal forma que se

tara uma llmitacao a esse estudo. Verificar-se-a,

portanto, 0 que dispoem sobre 0 tema a Franca,

ltalia, Espanha, Portugal, Alemanha, Sufca, Polo

nia e Inglaterra, eis que sao os pafses considera

dos chaves para a formacao do instituto da lesao

e precursores da formacao do arcabouc;:o juridico

na inteqracao da Uniao Europeia. Na America Lati

na, verificar-se-a 0 que preveem as leqislacoes dos

parsesque cornpoem 0 Mercado Comum do Sul

MERCOSUL e dos que se encontram mais ligados
ao Brasil.
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Com 0 principio da igualdade inspirado na

Revotucao Francesa, nao se admitiu mais a inter

vencao do Estado nas transacoes civis, de modo

que, a Lei de 14 Frutidor, Ano III (31 de agosto de

1875), aboliu a acao de resctsao e suspendeu 0

curso dos processos pen dentes. 0 periodo foi de

grandes dificuldades, mas, logo que se obteve a

establlizacao dos precos, baixou-se a Lei 3 Ger

minal, Ano V, abolindo a suspensao das acoes de

rescisao que estavam em curso. Em seguida, 0 le

gislador veio a determinar os casos em que se po

deria pleitear e a forma de se caracterizar a lesao,

nos moldes da Lei de 19 Floreal, Ano VI, e Lei 24

Prairial. Ano VII (Caio Mario, 1992).

Com 0 projeto frances de C6digo Civil, inicia

ram os debates sobre a manutencao do instituto

da lesao, vindo Napoleao Bonaparte a manifestar

se no sentido de se admitir a rescisao das vendas
lesivas restritamente aos contratos irnobillarios, 0

que consagrou 0 art. 1118 do C6digo Civil frances.

Outrossim, foi mantida a faculdade de escolha do

comprador entre restituir a coisa, recuperando 0

preco, ou pagar a diferenc;:a do preco, com a dedu

c;:ao de um decirno do total. Se 0 comprador op

tar pelo pagamento da diferenc;:a do prec;:o deve
os juros dessa soma desde a data da demanda. As

vendas judicia is nao sao passiveis de ataque por

lesao (Caio Mario, 1992).

Na ltalia, 0 instituto e apllcavel a toda con

vencao, baseando-se na desproporcao das pres

tacoes e na verificacao do abuso da necessidade

da outra parte, em proveito pr6prio, sendo indis

pensavel 0 conhecimento da parte que se bene

ficiou, prescindindo, entrementes, provar a inten

cao de prejudicar. A acao de rescisao por lesao foi

disciplinada nos arts. 1448 a 14S2 do C6digo Civil

italiano. A desproporcao das prestacoes deve ser

verificada na epoca da contratacao e deve per

durar ao momento da propositura do pedido de

rescisao, cuja acao prescreve em um ano. Assim,

o lesado deve postular pela acao pr6pria a resci

sao do neg6cio dentro do prazo maximo de um

ano, nao podendo, ap6s este termo, alegar a le

sao como excecao em'defesa. 0 reu pode evitar a

rescisao pleiteando a modlficacao do contrato, de

modo a estabelecer a eqUidade entre as partes. 0

C6digo italiano previu, ainda, circunstancia espe-
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ciaI no caso de estado de necessidade. Quando a

parte lesada, motivada a salvar-se ou a outrem de

dana grave a pessoa, estando ciente deste estado

o comprador ou equiparado, 0 juiz podera fixar

uma cornpensacao eqOitativa para 0 service pres

tado (Caio Mario, 1992).

o C6digo Civil espanhol suprimiu 0 lnstitu

to da lesao, estabelecendo nos arts. 1290 a 1299

a restitutio in integrum em favor dos incapazes e

dos ausentes, quando 0 prejuizo for superior a um

quarto. A mesma tarifacao de um quarto, 0 C6di

go utilizou para as partilhas (Caio Mario, 1992).

o C6digo portuques somente admite a res

cisao por lesao se houver no contrato estipulacao

expressa neste sentido, prevalecendo, na omls

sao, a impossibilidade da rescisao (art. 1582). Caio

Mario (1992:68) critica a f6rmula adotada por ve-Ia

desconectada com os principios que adornam 0

instituto, voltados a prevalencia do interesse so

cial "a protecao do mais fraco que tenha vendido a

coisa sob premente necessidade de dinheiro".

o C6digo alernao (8G8), no §138, declara a

nulidade da convencao na qual uma das partes,

aproveitando-se da necessidade, imprudencla

ou impericia da outra, tira para si ou para terceiro

vantagem pecunia ria que exceda da contrapresta

cao recebida. Da mesma forma, os C6digos suico

e polones preveern que 0 vicio gira em torno do

elemento subjetivo do aproveitamento da situa

cao de inferioridade em que se acha 0 lesado. Nao

obstante, e bom lembrar que 0 C6digo alernao

conta com expressa previsao da boa-fe objetiva

em seu §242 (Caio Mario, 1992).

A validade dos contratos anglo-americanos

esta condicionada a condlcoes relativas a capa

cidade das partes, causa do ato, forma exterior,

contexto, leitura do ato, selamento ou assinatura,

liberacao do ato e sua atestacao, Entretanto, Caio

Mario (1992:69) assevera que:

"A lealdade do neg6ciodeve serprovada
por toda pessoa que trate com outra iletrada
ou ignorante, au que seache manifestamente
em pobreza financeira ou moral, e verossimil~

mente com alguem que, em rela<;ao ao que
quer manter a transa<;ao, estava em situa<;ao
desvantajosa".

o C6digo Civil chileno estende 0 beneficio

ao comprador, estabelecendo a proporcao de me

tade do preco da coisa. 0 adquirente pode reter

a coisa completando 0 preco menos um decirno:

eo vendedor, na acao inversa, pode consentir na

resdsao ou restituir 0 excesso do preco, acrescido

de um decimo.

Wilson de Andrade Brandao (1991:50) ressal

ta que 0 C6digo Civil boliviano, em seus arts. 1086

a 1093, tal como na origem do direito romano, es

tabelece a rescisao da compra e venda de im6veis,

em favor do vendedor, quando tenha prejufzo su

perior a metade do preco da coisa. No que se refe

re ao C6digo Civil equatoriano, os arts. 1339, 1880

e 1882 tarnbern admitem a rescisao na compra e

venda, mas nao s6 ao vendedor, ampliando-a em

favor do comprador, sempre quando 0 prejuizo

for mais da metade do valor da coisa. 0 direito

equatoriano estende, ainda, a resctsao por Iesao

as partilhas. E, por firn, diz 0 mestre que 0 C6di

go Civil colombiano, nos seus arts. 1946 a 1954,

tarnbern admite a doutrina da lesao em favor do

comprador e do vendedor na compra e venda.

No ambito do MERC05UL, 0 C6digo argenti

no, no seu art. 954, c1aramente dispoe:

"Articulo 954.

Podran anularse los actos viciados de
error, dolo, violencia, intimidaci6n a slrnulaci

on, Tambien podra demandarse la nulidad a la
modificaci6n de los actos jurfdiccs cuando una
de las partes explotando la necesidad, Jigereza
a inexperiencia de laotra, obtuviera por media
de elias unaventaja patrimonial evidenternen

te desproporcionada y sin justificaci6n. Sepre
sume, salvo prueba en contrario, que existe tal
explotaci6n en caso de notabledesproporci6n
de las prestaciones. Los cakulos deberan ha
cerse sequn valores al tiempo delactoy la des
proporci6n debera subslstlr en el momentode
la demanda. 5610 ellesionadoa sus herederos
podran ejercer la acclcn cuya prescripci6n se
operara a los cinco afios de otorgado el acto. EI
accionante tieneopci6nparademandarlanuli
dada unreajuste equitativo delconvenio, pero
la primera de estas acciones setransformara en
acci6n de reajuste si este fuereofrecido por el
demandado al contestar lademanda".

o C6digo Civil uruguaio, por sua vez, no art.

1277,afasta 0 instituto da lasao, in verbis:

"1277.-

La lesi6n por sfsola no vicia 105 contra-

tcs.

No puede, pues. la lesion servir de fun
damento a restltucion in integrum alguna; sin
perjuicio de 10 dispuesto sabrela nulidad en el
Capitulo VII del Titulo III de este Libra".

Por firn, 0 C6digo Civil paraguaio, no seu art.

671, expressamente declare:

"Art.671.- Sl uno de 105 contratantes ob
tiene un ventaja manfiestamente injustificada,
desproporcionada can laque recibe elotro. ex
plotando la necesldad, la ligereza a la lnexpe

riencia de este, podra el lesionado, dentro de
dos anos demandar la nulidad del contrato 0
su modificaci6n equitativa. La notable desprc

porclon entrelas prestaciones hacepresumir la
explotaclon, salvo prueba en contrario.

El demandado podra evitar la nulldad
ofredenda esa modificaci6n, que sera judi
cialmente establecida, tomando en cuenta las
clrcunstanclas al tiempo del contrato y de su
modificaci6n".

7, A lesao no Direito brasileiro atual.

o instituto da lesao tornou fei~ao moderna e

maisampla no direito brasileiro com 0 advento da

Medida Provis6ria n.O 2.089-26, de 22 de marco de

2001, que "estabelece a nulidade das dtsposicoes
contratuais que menciona e inverte, nas hip6teses

que preve, 0 onus da prova nas acoes intentadas

para sua dsclaracao".

Com efeito, 0 art. 1° desta Medida com forca

de lei prescreve nulidade de pleno direito as esti

pulacoes usurarlas, assim consideradas as que es

tabelecarn, nos contratos civis de rnutuo, taxas de

juros superiores as legalmente permitidas, bem

como, nos neg6cios juridicos nao disciplinados

pelas legisla~oes comercial e de defesa do consu

midor, lucros ou vantagens patrimoniais excessi

vos, estipulados em situa~ao de vulnerabilidade

da parte.

No primeiro caso,em confronto com taxas de

juros superiores as legalmente permitidas, devera

IJornada de Direito Civil e Processual Civil

o juiz, se requerido, ajusta-las a medida legal ou,

na hip6tese de ja terem sido cumpridas, ordenar

a restltuicao, em dobro, da quantia paga em ex

cesso, com juros legais a contar da data do paga

mento indevido, conforme da conta 0 inciso I, do

art. 1°, da referida Medida Provis6ria. No segundo

caso, para a confiquracao do lucro ou vantagem

excessivos,dispoe 0 paraqrafo unico do art. 1° que

constderar-se-ao a vontade das partes, as circuns

tancias da celebracao do contrato, 0 seu conteudo

e natureza, a origem das correspondentes obriga

coes, as praticas de mercado e as taxas de juros

legalmente permitidas. Nessa hip6tese, devers 0

juiz, se requerido, restabelecer 0 equilibrio da re

lacao contratual, ajustando 0 lucro ou a vantagem

ao valor corrente, ou, na hip6tese de ja ter side

cumprida a obriqacao, ordenar a restltulcao, em

dobro, da quantia recebida em excesso, com juros

legais a contar da data do pagamento indevido.

A lesao nao conduz necessariamente a inva

lidade do contrato, de modo que pode haversua

sobrevlvencia com rsducao de proveito23
• Mas

nao s6 as taxas de juros i1egalmente estipuladas e

os lucros ou vantagens excessivos foram acober

tados pela novidade legislativa, a Medida Provi

s6ria patenteou de igual nulidade as disposicoes

contratuais que, com 0 pretexto de conferir ou

transmitir direitos, sao celebradas para garantir,

direta ou indiretamente, contratos civis de mutuo

com estipulacoes usurarias, conforme estendeu 0

seu art. 2°.

No que se refere ao onus da prova. havendo

verossuntlhanca da alsqacao, assim demonstrada

pelo prejudicado, ou pelas clrcunstancias do case,

lncurnbira ao credor ou beneficiarlo do neg6cio

o onus de provar a regularidade juridica das cor

respondentes obrlqacoes, toda vez que esta for

discutida em acoes que visem a dedaracao de nu

lidade de sstipulacoes como acima elencado.

Com referenda 11 Lei de Protecao do Consu

midor, Caio Mario (1999:210) menciona que "em

bora nao se refira esta lei ao instituto da lesao, nao

faltam elementos para, conforme as circunstan

cias, poder-se considerar presentes os elementos

23 CaioMario(l 992:210).
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ndade a que se submete a parte prejudicada.

~Iemento objetivo exige um neg6cio juridico

Ol11utativo, porquanto pondera por manifesta

spropor,ao entre as prestacoes dos contratan
Com efeito, essa desproporcao e verificada no

mento da cslebracao do contrato e nao quan

a parte promove a acao, nao ficando a estipula

do valor da prestacao ao talante do juiz. Deve

observado 0 valor real das prestacoes e sua

spropor,ao mediante criterio objetivo, 56 par-

o-se para 0 arbitramento, e mesmo assim por

eio de pericia tecnica, se impossivel se chegar

valor objetivo proposto. Porem, a anulacao nao
orrera. preservando-se 0 contrato, caso aquele

e pagou menos ofere,a suplemento justo ou

ciente ou se aquele que recebeu mais concor

r com a reducao do proveito.

Em qualquer dos cases, 0 juiz utillzara 0 cri

rio de eqOidade, tanto para sopesar 0 que sera

uficiente", como para ponderar 0 que sera "re
caodo proveito". Em ambos os caso vlra atona

apllcacao dos principios de razoabilidade e de

oporcionalidade, os quais estao intrinsecamen

ligados ao juizo de eqOidade.

vlsao expressa do instituto da lesao contratual no

seu art. 157.0 dispositivo em questao, seguindo a

doutrina modema, dispoe com propriedade:

Art. 157- "Ocorre a lesao quando uma
pessoa, sob premente necessidade, ou por
lnexperiencia, seobrigaa prestacao manifesta
mente despropordonal ao valor da prestacao
oposta.

§ 10_ Aprecia-se a desproporcao daspres
tacoes segundo osvalores vigentes ao tempo
em que foicelebrado 0 neg6cio jurfdico.

§2°- Nao sedecretara a anulacao do ne
g6do, se for oferecido suplemento suficiente,
ou sea partefavorecida concordar coma redu
c;ao do proveito.

Nesse contexte, 0 C6digo assimilou os dois

elementos, objetivo e subjetivo, que foram intro

duzidos pelo direito alemao. 0 elemento subjeti

vo diz respeito anecessidade, lnexperiencia e le-

eficacla contida, e portanto dependente de lei,restringindo as
estipulacoesusurarlas, especialmente nos contratos bancarlos.
No entente, curiosamente, a art. 4° desta Medida Provisoria
n.s 2089-26/01 afasta sua apllcabllldade: (I) as instltukoes
financeiras e demais lnstltulcdes autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, bemcomoasoperacoes reallzadas nos
mercados financeiro de capitals e de valores mobntartos. que
continuam regidas pelas normas legais e regulamentares que
lhes sao apllcavels: (II) as scdedades de credlto que tenham
par objeto social exclusivo a concessaode financiamentos ao
microempreendedor; (Ill) as orqanlzacoes da socledade civil
de interesse publico de que trata a Lei9.790/99, devidamente
reqlstradasnoMinlsterio da Justice,quesededicam a sistemas
alternativos de credito e nao tern qualquer tipo de vtnculacgo
com a Sistema Financeiro Naclonal. 0 paraqrafo cntcc do
art. 4° em comento abre margem para exclusao do instituto
revigorado de outras modalidades de opera<;6es e neg6cios
de natureza subsidiaria, complementar au acess6ria das
atividades exercidas no ambito dos mercados financeiro, de
capitais e de valores mobiliarios, sempre mediante delibera<;ao
do Conselho Monetario Nacional brasileiro. Dispondo a art.
192, §3°, da Constituic;:ao da Republica brasileira que a usura
real sera limitada Ua dispondo sabre a limitede 12%ao ana) e
quesua pactuac;:ao acima dosIimites legais deveser reprimida,
poderia a Congresso Nacional convalidar em lei este art. 4°
da Medida Provis6ria n,o 2089-26/01? Nos parece que nao.Se
assim a fizesse, estaria descumprindo disciplina clara e objetiva
disposta na Constituic;:ao da Republica, a que importaria em
efetiva inconstitucionalidade. Alias, apr6pria MedidaProvis6ria,
no que serefere ao seu art.4° em questao, poderia serobjeto
de a<;ao declarat6ria de inconstitucionalidade, que par certo
haveria de ser declarada par expressa incompatibilidade desta
norma com a disposto no art. 192, §3°,da Constituic;:ao e com
a seu pr6prioart. 1°, inciso I. Assim sendo, em boahoraveioa
disciplina de formamais amplado instituto da lesao contratual
no Direito brasileiro, que a nosso entendimento deve ser
recebido sem as limita<;6es instituidas no art. 4° da Medida
Provis6ria n.O 2089-26/01, face ao comando disposto no art.
192, §3°,da Constitui<;ao daRepublica brasileira de 1988".

24 Em 2001, a subscritor desse estudo defendeu dlssertacao
de rnestrado, com a titulo "A quebra do Princfpio da
Obrigatoriedade nos contratos de consumo e sua influencia
no Mercado Comum do Sui" (Pontiffcia Universidade Cat6lica
deMinas Gerais, Faculdade Mineira de Direito). Nesse trabalho,
antes do adventodo novo C6digoCivil de 2002, chegou-se a
mencionar: "0 instituto da lesao e de ampla importancia e
utilidade emqualquer sistemajuridicoque prezeumminimade
justi<;a e equilibria contratual. Entrementes, aqui relembrando
passagem ja vista, a congressista brasileiro muito ja discutiu
e ponderou sabre a instituto, que restou suprimido do texto
do C6digo Civil projetado par CI6vis Bevilaqua, aditado pela
Comissao Revisora presidida pelo entao Ministro da Justic;:a
Epitacio Pessoa, em 1900, e finalmente revisto pela"Comissao
dosVintee Um",par Tavares de Lira. Incrivelmente, a art.62 da
Constituic;:ao daRepublica do Brasil de 1988 conferiu ao Senhor
Presidente daRepublica umpoderquase absoluto, paisatraves
daMedida Provis6ria ele,e somente ele,fezretornar aosistema
jurfdico brasileiro, de forma mais ampla, a instituto da lesao,
dependendo tao-somente de posterior conversao em lei pelo
Congresso Nacional, sabe-se laquando.Comentarios a parte, e
mais doquecerto quea Congresso Nacional brasileiro eomisso
noquetangeaodiscipJinamento doinstituto emquestao, talvez
par conveniencia, porquanto a art. 192, §3°, da Constituic;:ao
da Republica brasileira ja ensejou norma, considerada de

etiol6gicos caracteristicos do instituto". E ainda

ressalta que 0 art. 6°, alfnea V, da Lei 8.078/90 (C6

digo de Defesa do Consumidor), autoriza a mo

dlficacao das clausulas contratuais que estabele

earn prestacoes desproporcionais ou sua revisao
em razao de fates supervenientes que as tomem

excessivamente onerosas, entendendo 0 C6digo

que "urn contrato, que originariamente nao seria

lesionario, podera importar em lesao para 0 con

surnidor, em decorrencia de ocorrencias superve

nientes".

"numa aproxlmacao not6ria e ate mes

mo vocabular com osextremos da lesao, 0 art.
39, ao cogitar de pratlcas abusivas por parte
do fornecedor (genericamente considerado)
profbe exigir do consumidor 'vantagens rna
nifestamente excessivas'. Nesta passagem esta
presente um dos requisitos da 'lesao qualifica
da' - a prestacao 'exageradamente exorbitante
da normalidade' ou despropordonal ao que
o fornecedor oferece. Nao ha mister prove 0

consumidor 0 'dolo de aproveitamento' por

que este e presumido nos cases previstos no
C6digode Defesa do Consumidor, alern de se
aplicar a inversao do onus probandi do art. 6°,
inciso VIII".

Em 2002'4, como antes asseverado, foi pro

mulgado 0 novo C6digo Civil brasileiro, com pre-

EscoJa de Magistratura Federal da Primeira Regiao

Por esse contexte,
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ROTEIRO PRAqco PARA A ANALISE E DESPACHO INICIAL
DAS Ac;OES DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAlS.

Juiz Federal Substituto Bruno Souza Savino

2. A Analise da CompetEmcia dos
Juizados Especiais Federais

2.1.A Cornpetencia da Justice Federal

A jurisdicao e 0 poder do Estado destina

do a compor os conflitos mediante a apllcacao

do direito ao caso concreto. Embora a jurisdicao,

57

1 Freddie DidierJr.Cursede Direito Processual Civil, p. , 01.

"Art. 109 da CF. Aos juizes federais compete processar e julgar:
I ~ as causas em que a unfso, entidade autarqulca au empresa
publica federal forem interessadas na ccndkao de autcras, res,
asslstentesau oponentes, exceto asde ralencra, asde acldentes
detrabalho e assujeitas aJustlcaEleitoral eaJustlcadoTrabalho;
11-(...J

'AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINARIO.
ACIDENTE DO TRABALHO. A~Ao ACIDENTARIA AJUIZADA
CONTRA 0 INSS. COMPETtNClA DAJUSTI~A COMUMESTADUAL.
INCISO I E § 30 DO ARTIGO 109 DA CONSTITUI~Ao FEDERAL.
SUMULA 501 DO STF. A teor do § 30 clc inciso 1do artigo 109

como poder estatal, seja una, "por questao de

convenlencia, especializam-se setores da funcao

jurlsdlclonal'". A competencta, por sua vez, e 0

resultado da dlvisao do poder jurisdicional pelos

diversos orqaos que comp6e 0 sistema judicial.

A cornpetencia da Justice Federal, ou seja, a

parcela da jurisdicao Ihe e atribuida pelo art. 109

da Constltuicao Federal.

Na parte que interessa aosJuizados Especiais

Civeis, a norma supracitada diz ser da competen

cia da Justka Federal as acces em que a Unlao,

entidade autarqulca ou empresa publica federal

forem interessadas na condlcao de re'.

Observe-se que a Constituicao expressamen

te exclui da competencia da Justice federal ascau

sas de falencia, as de acidentes de trabalho e as

sujeitas aJustice Eleitoral e aJustice do Trabalho.

Emuito comum nos Juizados Especiais Fede

raisa propositura de acoes em que 0 pedido verse

sobre a concessao, restabelecimento ou mesmo

revlsao de beneficios previdenciarlos decorrentes

de acidente de trabalho.

Em qualquer destas hipoteses, inclusive nas

acoes revisionais, como por exemplo, as acces

que pedem a aplicacao do IRSM ou ORTN/OTN,

o Supremo Tribunal Federal ja pacificou 0 en

tendimento de que a cornpetencla e da Justica

Estadual, conforme declsao proferida no Agravo

Regimental em Recurso Extraordinario n. 478472

Ministro Relator Carlos Britto'.

t.Introducao

Procurei neste ensaio identificar as sltuacces
recorrentes encontradas na analise da peticao ini

cial pelo setor especifico no Juizado Especial Fe

deral da Subsecao de Juiz de Fora e, a partir dai,

propor sugest6es de despachos e decis6es.

A publicacao da Lei 10.259, ocorrida em 12

e julho de 2001, trouxe 0 microssistema dos an

igosjuizados de pequenas causaspara dentro da

usnca Federal.

A demanda reprimida por um processo cele

e para a analise das quest6es envolvendo bene
'cios previdenciarlos, rernuneracao de servidores

ubllcos. FGTS, dentre outras, abarrotaram as se

retariasdos recern criados Juizados Especiais Fe

erais, criando a necessidade de aprimoramento

o gerenciamento cartorial.

Nesta nova realidade, a correta analise da

eti~ao inicial ganha especial relevo, na medida

m que evita 0 desperdfcio de recursos humanos

materiais com a realizacao de atos processuais
nuteis, permitindo a otlmizacao do service judi

iario e,por consequencia, a entrega da prestacao

'urisdicional em menor espaco de tempo, aten

dendo, assirn, aos ditames da lei que instituiu os

Juizados Especiais Federais.

E neste cenario que se inserem estas orien

tacoes, que sem qualquer pretensao de natu

reza cientifica, buscam auxiliar a analise da pe

tlcao inicial dos processos sujeitos ao rito da Lei
10.259/01.
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o INSS atribui um c6digo numertco para

identificar a especie do beneficio. Uma maneira

pratica de identificar se 0 beneficio recebido pela

parte autora possui natureza acidentarla e veri

ficar se este e identificado por um dos seguintes

numeros:

05 - Aposentadaria par invalidez por acidente do

trabalho do trabalhador rural

10 - Auxllio-doenca par acidentedo trabalhodo tra

balhador rural

91 - Auxllio-Doenca par acidentedo trabalho

92 - Aposentadaria par Invalidez par acidente do

trabalho

93 - Pensao por Morte decarrente de beneficio aci

dentarlo

Se nao houver estes dados na peticao inicial

e documentos que a acompanhem, pode-se fazer

a busca no sistema de dados do INSS (PLENUS).

Caso0 pedido da parte autora envolva a con

cessao, restabelecimento ou revisao de beneficio

acidentario, a depender do entendimento do Juiz

o processo deve ser extinto por analogia ao art. 51,

III, da Lei n° 9099/95 ou declinada a cornpetencla

para a Justice Estadual.

2.2. A Competencla dos Juizados Especiais

Federals - Lei 10.259/01

2.2.1. A Cornpetencia em razao do valor da

causa

A cornpetencia dos Juizados Especiais Fede

rais e gizada pelo art. 3° da Lei 10.259/01.

Em linhas gerais, 0 caput do art. 3° menciona

a regra geral de que compete ao Juizado Especial

Federal Civel processar, conciliar e julgar causas

de cornpetencla da Justice Federal ate 0 valor de

sessenta salarlos minimos.

o valor da causa, que deve corresponder ao

proveito econ6mico do autor na hip6tese da pro-

da Ccnstltulcao Republicana, compete a Justlca comum dos
Estados apreciar e julgar asacoes acidentiHias, que sao aquelas
propostas pelo segurado contra 0 Instituto Nacional do Segura
Social-INSS, visando ao beneHcio e aosservi~os previdenciarios
correspondentes ao acidente do trabalho.lncidencia da Sumula
501 doSTF. Agravo regimental desprovido. AG.REG. NORECURSO
EXTRAORDINARIO- 478472 Relator(a)CARLOS BRITTO STF Fonte
DJe-028 DIVULG 31-0S-2007PUBLIC 01-06-2007 DJ01-06-2007

cedencla da pretensao deduzida em juizo, deve

ser atribuido na peticao inicial, por forca do art.

258 do CPC' e nao se confunde com 0 valor da
condenacao, que e quantia a qual 0 reu e obriga

do a pagar ao autor em caso de uma sentence de

procedencia.

Nao ha limite para 0 valor da condenacao

nos Juizados Especiais Federais, que pode perfei

tamente ultrapassar 0 teto de sessenta salarios

minimos. A redacao do paraqrafo quarto do art. 17

da Lei 10.259/015, deixa isto bem clare, uma vez

que autoriza nos Juizados Especiais Federais 0 pa

gamento por meio do precat6rio para valores su

periores a sessenta salarios-mfnimos, facultando

a parte exeqiiente a renuncia ao credito do valor

excedente, para que possa optar pelo pagamento

do saldo sem 0 precat6rio, da forma 103 prevista.

o que nao pode ocorrer e que 0 valor da

causa, no momenta da propositura da acao, seja

superior a sessenta salaries minimos.

Cumpre ressaltar que nas causas em que ha

pedido de prestacoes vencidas e vincendas, 0 va

lor da causa sera 0 resultado da soma das presta

coes vencidas ate 0 ajuizamento da causa com as

doze prestacoes vincendas, nos termos do art. 262

do CPC6, aplicavel subsidiariamente ao microssis

tema dos Juizados Especiais Federals, conforme

4 Art.258. A toda causa sera atribufdo um valorcerto, aindaque
nao tenhaconteudo econ6mico imediato.

5 Art. 17.Tratando-se de obriqacao de pagarquantia certa, apes
a transite em julgado da declsao, 0 pagamento sera efetuado
no prazo de sessenta dlas, contados da entrega da requtstcao,
por ordemdo Juiz, aautoridade citada paraa causa, na aqencla
mais proxima da Caixa Econornlca Federal oudo Banco do Brasil,
independentemente de precatorio. (...)

§ 40 Se a valorda execucao ultrapassar a estabelecido no § 10,
o pagamento far-se-a, sempre, par melo do precatorlo, sendo
facultado a parte exequente a renuncia ao credito do valor
excedente, paraque possa optar pelo pagamento do saldo sem
o precator!o, daformala prevlsta.

6 Art.260. Quando sepedirem prestacoes vencidas e vincendas,
tomar-se-a em consideracao 0 valorde umas e outras. 0 valor
das prestacces vincendas sera igual a uma prestacao anual,
se a obrlqacao for por tempo indeterminado, ou por tempo
superior a 1 (um)ano; se, par tempo inferior, sera igualasoma
das prestacoes.

1 46 0 Juizado Especial Federal e absolutamente incompetente
paraprocessar ejulgarascausas envolvendo obriga~6es detrato
sucessivo, cuja soma dasdozepresta~6es vincendas ultrapassar
o limitede sessenta salarios mfnimos, naocabendo, neste caso,
renuncia ao excedente.

decidiram as Turmas Recursais de Minas Gerais,

por meio do Enunciado n. 32: "0 valor da causa,de

ate 60 salaries minimos, e definido pelo somat6rio

dasparcelas vencidas com 12 vincendas, na forma

do art. 260 do C6digo de Processo Civil."

Importante frisar que a parte tem a possibili

dade de renunciar parte ou 0 total das prestacoes

vencidas a fim de adequar 0 valor da causa aos

Juizados Especiais Federais caso prefira litigar no

rlto da Lei 10.259/01.

Quanto as vincendas, nao e possivel sua re

nuncia, sendo incompetente 0 Juizado Especial

Federal quando 0 valor das doze prestacoes vin

cendas ultrapassar a alcada de 60 salaries mlni

mos, como ja decidiram as Turmas Recursais do

Riode Janeiro 7.

Portanto, caso 0 autor tenha atribuido valor

a causa superior a sessenta salaries minimos, ha

necessidade de se verificar se e possivel sua ade

quacao ao teto dos Juizados Especiais Federais,

sltuacao em que devers ser feito um despacho a

de determinar ao autor que emende a inicial

para compatibilizar 0 valor da causa com a alcada

dos juizados.

Naship6teses em que nao e possivel a renun

cia ao valor excedente por haver deterrninacao

legal previa do valor da causa 8, como por exem

plo, em uma acao em que 0 autor questiona in to
tum a exlstencla de uma divida no valor superior

a sessenta salaries minimos. Esta situacao enseja

o reconhecimento da incompetencla do Juizado

Especial para 0 julgamento do feito.

3 Art. 259.0 valorda causa constara sempre da pettcao inicial e
sera:
1- naa~ao de cobrenca de divida, a soma do principal, de penae
dos juros vencidos atea propositura da acao.
11- havendo cumulacao de pedldos, a quantla correspondente a
soma dosvalores de todos eles;
Ill- sendo alternativos aspedldos, 0 de maier valor;

IV - se houver tambem pedido subsidlarlo, 0 valor do pedido
principal;
V - quando 0 litigio tiver par objeto a existencla. valldade,
cumprimento, modifica~ao au rescisao de neg6cio juridico, 0

valor docontrato;
VI - naa~ao de alimentos, a soma de doze presta~6es mensais,
pedidas peloautor;
VII - na a~ao de divisao, de demarca~ao e de reivindica~ao, a
estimativa oficial paralan~amento do imposto.

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

2.2.2. Causas excluidas da cornpetencia dos

Juizados Especiais Federais

o paraqrafo primeiro do art. 3° da Lei

10.259/01 traz hip6teses em que, ainda que 0

valor atribuido a causa seja inferior a sessenta sa

larios minimos, 0 Juizado Especial Civel nao tera

cornpetencia para 0 seu julgamento.

Dentre as acoes que nao podem ser distri

buidas aos Juizados Especiais Federais, destaco:

o mandado de sequranca, desapropriacao, acoes

de divisao e dernarcacao, acoes populares, exe

cucoes fiscais e por improbidade administrativa e

as demandas sobre direitos ou interesses difusos,

coletivos ou individuais hornoqeneos: sobre bens

im6veis da Uniao, autarquias e fundacoes publlcas

federais; para a anulacao ou cancelamento de ate

administrativo federal, salvo 0 de natureza previ

denciaria e 0 de lancamento fiscal; que ten ham

como objeto a lmpuqnacao da pena de demissao

impostas a servidores publlcos civis ou de sancoes

disciplinares aplicadas a militares.

A vedacao do processamento nos Juizados

Especiais Federais referente as demandas que

versem sobre direitos individuais homoqeneos

alcanca somente as a~oes coletivas, cuja natu

reza procedimental nao se coaduna com 0 rito

da Lei 10.259/019• Portanto, ao contrarlo do que

vem defendendo a Procuradoria da Unlao (AGU),

e da cornpetencia dos Juizados EspeciaisFederais

o julgamento de acces individuais que tratem de

direitos individuals homoqeneos como ocorre,

por exemplo, nas acoes em que 0 servidor apo

sentado pede a isonomia de qratlficacao (GDATA,

GDPGTAS etc) com 0 pessoal da ativa.

Outra duvlda que pode surgir e quando a lei

menciona que nao sao de cornpetencia dos Jui

zados Especiais Federals as acoes que tratem de

anulacao ou cancelamento de ate administrativo

federal.

9 Enunciado n.31dasTurmas Recursais deMinas Gerais:A veda~ao

contida no art.3°, I, daLei10.259/2001 restringe-se aoscasos de
direitos individuais homogeneos tutelados coletivamente, cuja
natureza procedimental coletiva nao se coaduna com os ditos
principios orientadores do Juizado Especial.
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Embora nao haja um entendimento preto

riano uniforme sobre a extensao desta proibicao,

ja existe um nurnero significativo de decisoes que

excluem da competencia dos Juizados Especiais

Federais as acoes cujo pedido seja a anulacao de

multas aplicadas em razao de descumprimento

de normas administrativas, como, por exemplo,

multas de transite ou por infracao contra 0 meio

ambiente.

o que se entende e que a aplkacao destas

multas tem por fundamento ilicito administrativo,

e que sua anulacao esbarraria na lirnltacao descri

ta pelo § 1° do art. 3° da Lei 10.259/01, uma vez

que nao se trataria de ate de natureza previdenci

aria ou fiscal.'?

2.2.3. Competencla Territorial dos Juizados

Especiais Federais

o Provimento n. 331/87 do Conselho da Jus

tka Federal considerou as normas que estabele

ceram as Varas Federais localizadas no interior do

Estado como sendo regras de competencla terri

torial funcional absoluta, podendo 0 Juiz declarar,

de offclo, a sua incornpetencla.

A fim de se verificar a cornpetencta deste Jui

zado para 0 julgamento do feito, devera ser obser

vada a existencia de comprovante de residencla

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA POR
INFRA(Ao DE TRANSITO. RESTITUI(AO DE PAGAMENTO E
DANOS MORAIS. INCOMPETtNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL. LEI N' 10.2S9/01. ART. 3', §1', III. SENTEN(A
ANULADA. REMESSA PARA VARA FEDERAL COMUM.
( .)
2 - Aaplicacaoda multade trenslto tem porfundamento0 lllclto
administrativo e sua anulacao, em conformidade com 0 art.30,
§, °,111 daLeinet 0.259/01, encontra-se expressamente exclufda da
competenctadosJuizados Especlals Federals, postaqueestenao
engloba a materia de lancamento oudenatureza prevldenciaria.
A expressa exdusao impossibilita a apncacaosubsidiarla da Lei
nv9.099/95, conforme determinou ar.sentence. Ademals, porse
tratardeincornpetenclaemrazaodamateria,edecaraterabsoJuto.
3 - Portanto, verificada a incompetencla do Juizado Especial
Federal para apreclacao e julgamento do terre, lmpoe-se a
anulacao da r. sentence e a remessa dos presentes autos
a uma das Varas Federals Comuns desta Secao Judiciarla.
4 - Sem ccndenacao em honorarios. Isento de
custas.(2006.38.00.739094-3) RelatorJUIZFEDERAL EVALDO DE
OLIVEIRA FERNANDES, filho Orqao Julqador PRIMEIRA
TURMA MG Publicac;aoDJMG '8/06/2007 Data da Decisao
29/05/2007 Decisao Decide a Turma, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso.

acompanhando a peticao inicial, a fim de se verifi

car se a parte autora reside em um dos municfpios

sob a [urisdlcao da respectiva desta Subsecao.

Entretanto, mesmo que a parte autora resida

em municfpio nao abrangido por esta Subsecao,
deve ser levado em conta 0 texto do art. 20 da Lei

10.259/01, pelo qual, onde nao houver Vara Fede

ral, a causa podera ser proposta no Juizado Espe

cial Federal mais proximo de sua residencia,

No caso de acao previdenciaria, observar a

carta de concessao do beneficio, que pode indlcar

que a parte autora reside em local nao abrangido

pela respectiva Secao ou Subsecao Judlciarla

Caso seja reconhecida a lncompetencia ter

ritorial nos Juizados Especiais Federais, a solucao

e sentenciar, extinguindo 0 processo sem reso

lucao de rnerlto, nos termos do art. 51, iii da Lei

9.099/95.

3.0 rito previsto na Lei 10.259/01 e a

incompatibilidade da propositura de

acoes cautela res autonomas.

o procedimento estabelecido para os Juiza

dos Especiais Federais - Lei n.O 9.099/95 c/c 0 art.

1.0da Lei n.O 10.25912001, preve exclusivamente 0

processo de conhecimento, por um rito concen

trado, celere e oral, revelando-se incompativel

com acoes que demandem rito especffico, nao se

afigurando adequada nesta sede, por exemplo,

por contrariar 0 princfpio da economia processu

ai, a propositura de acao cautelar de exibkao de

documento ou coisa, cujo procedimento deve ob

servar 0 disposto nos arts. 844, 845 e 355 a 363 do

CPC".

Ademais, 0 juiz esta autorizado a deferir cau

tela res e ate mesmo antecipacoes de tutela, por

" PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DEEXI81(AoDEDOCUMENTOS.
l . NoJuizado Especial Federal nao cabe cautelares nomrnadas,
eisque tern rlto proprio, que destoa do rlto prevlsto pelas Leis
9099/9S e 102S2101.
2. Recurso improvido. (Processo: 200235007022925 UF: null
6rgao Julgador: 1'1 Turma RecursaJ - GO Data da decisao:
0111012002 Fonte DJGO 14/1012002 Relator(a) LEONARDO
8UISSA FREITAS.

ca do art. 4° da Lei 10.259/01", nao havendo in

esse processual na propositura da cautelar au

oma. uma vez que 0 pedido cautelar pode ser

to nos proprios autos da demanda de conheci

nto prevista na Lei 9.099/95.

Portanto, a propositura de cautela res auto

mas se mostra incompativel com a celeridade

ocessual almejada pelo novel sistema.

Nestes termos, entendimento sumulado das

rmas Recursais do Rio de Janeiro, no verbete

5endo possivel a concessao de antecipacao
s efeitos da tutela no ambito do JEF, sera ve

do 0 ajuizamento de acao cautelar autonorna,
ssalvada a possibilidade de pedido incidental

utelar (art. 4°., da L. 10.259/2001), desde que 0

izado seja competente para apreciar 0 pedido

incipal.

Desta forma, havendo a propositura de cau

lar autonorna, devera ser 0 autor intimado para

ue em 10 dias adeque a acao ao rito dos Juizados

speciais Federais, formulando 0 pedido principal

bemda vida.

A exlbicao dos documentos requeridos pela

arte autora, caso necessaria, podera ser de

erminada pelo Juiz , por forca do art. 11 da Lei

0.259/01 13, sem a necessidade de acao autono
a.

Outrossim, este entendimento nao causa

rejuizo aparte aurora, uma vez que caso seja ve

ificada na fase instrutorla a possibilidade de que

eventuais valores a serem percebidos ultrapas

sem 0 valor de 60 salartos-rnfnlmos, sera facultada

aquela optar pela renuncia aos valores superiores

ao teto do Juizado Especial ou pela redistrlbuicao

do presente processo a uma das Varas desta 5ub

secao (Enunciado nO 16da FONAJEF: Nao ha rerum-

12 Art. 40 0 Julz podera. de oflclo ou a requerimento das partes,
deferir medidas cautelares no curso do processo, para evltar
danade diffcll reparacao.

13 Art. 11. A entidade publica re devera fornecer ao Julzado
a documentac;ao de que disponha para a esclarecimento
da causa, apresentando-a ate a instalac;ao da audiencia de
conciliac;ao.
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cia tacita nos Juizados Especiais Federais para fins

de tixacao de competencia).

4. Documentos essenciais para a

propositura da acao:

Conforme resolucao do Conselho de Justice

Federal (CJF), e obriqatorlo a parte a juntada de

comprovante de lnscrlcao junto ao cadastro de

pessoas fisicas (CPF). (FONAJEF - Enunciado 75: Eli

cita a exiqenciade apresentacaode CPF para 0 ajui

zamento de ar;ao no Juizado Especial Federal). Esse

controle e feito na distrlbuicao da acao, portanto,
nao sera necessaria a conferencla deste documen

to.

A parte autora tambern devera juntar copla

de documento de identidade (qualquer docu

mento expedido por orqao publico que contenha

foto). Tal medida faz-se necessaria ate mesmo

para a conferencla da assinatura aposta na procu

racao.

5em instrumento de mandate, 0 advogado

nao sera admitido a procurar em juizo. Podera,
todavla, em nome da parte, intentar acao, a fim

de evitar decadencia ou prescrlcao, bem como

intervir, no processo, para pratlcar atos reputados

urgentes. Nestes casos, 0 advogado se obriqara, a

exibir 0 instrumento de mandato no prazo de 15

(quinze) dlas, prorroqavel ate outros 15 (quinze),

por despacho do juiz (art. 37 do CPC).

No caso de autor analfabeto, acompanhado

por procurador, a procuracao devers ser feita por

meio de instrumento publico (art. 38 do CPC). Por

tanto, na ausencia deste documento, devera ser a

parte intimada a fim de juntar a procuracao por

instrumento publico.

Confira-se julgado do Egregio TRF da 2' Re

giao, transcrita abaixo, a respeito da representa

~ao processual de pessoa nao alfabetizada:

PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTA<;AO
PROCESSUAL (CC ART. 1289C/C CPC ART. 38).

1 - a regular representacao processual da
parte e requisito de validade da constltulcao
do processa.

2 - em sendo analfabeta a mandante,
e necessaria que a mandato seja formalizado
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por instrumento publico (cc art. 1289,c/c cpc
art. 38).

3 - anulaeao do processo "ab initio", pre

judicadaa apelacao.

(TRF2' Regiao - APELA~AO CIVELProces

so: 9402087273 UFo RJ 6rgao Julgador: QUAR

TA TURMA Data da decisao: 11/11/1996 Fonte

OJ DATA:05/08/1997 Relator(a) JUIZA CELIA

GEORGAKOPOULOS (gri!ei)

5. Procuradornao inscrito nosquadros

daOAB

De faro, dispoe 0 artigo 10, caput, da lei nO

10.259/2001 que: "As partes poderao designar, por

escrito, representantes para a causa, advogado ou

nao". Muito embora 0 texto legal que instituiu os

JEFs faculte ao Autor ajuizar 0 seu pleito pessoal

mente ou por representante, essa representacao

deve ter Iimites para que nao haja collsao com 0

disposto no art. 133 da Constltulcao Federal, se

gundo a qual 0 advogado e indispensavel a admi

nistracao da justlca,

Assim, a partir de uma interpretacao sistema

tica, os representantes tratados na Lei 10.259/01

devem ser parentes ou pessoas conhecidas do

autor(a), de sua confianca, que possam represen

ta-lc na impossibilidade de comparecer na audi

encia.' Por sua vez, a representacao em Julzo por

profissionais nao habilitados implica a nulidade

dos atos processuais, a teor do que dlspce 0 art.

4° da Lei 8.906/94.

Desta feita, por entender que despachantes

nao tern poder postulat6rio, nao devem ser admi

tidas peticoes subscritas por tais profissionais.

Neste sentido, 0 enunciado nO. 83 do 40

FONAJEF (F6RUM NACIONAL DOS JUIZADOS

ESPECIAIS FEDERAlS): "0 art. 10, caput. da Lei n.

10.259/2001 nao autoriza a representacao das

partes por nao-advoqados de forma habitual e

comfins econ6micos."

6. As partes nosJuizados Especiais
Federais

6.1. A parte autora

o art. 6° da Lei 10.258/01 diz que podem ser

partes no Juizado Especial Federal Civel,como au

tores as pessoas fisicas e as microempresas e em

presas de pequeno porte, assim definidas na Lei

n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

Nao ha maiores diverqenclas quanta a pos

sibilidade de 0 esp6lio e dos incapazes proporem

acoes nos Juizados Especiais Federais.

o F6rum Nacional dos Juizados Especiais Fe

derais, em seu Enunciado n. 82, dispce que:

"0 esp6lio pode ser parte autora nos juiza

dos especiais civeis federais."

Atentar que, nos termos da Lei 6.858/80, em

acoes nas quais se pleiteia valores depositados

na conta vinculada ao FGTS, PIS, nao recebidos

em vida pelos respectivos titulares, quem possui

legitimidade para a propositura da acao sao os

dependentes habilitados perante a Prevldencla

Social ou na forma da legisla~ao especifica dos

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos su

cessores previstos na lei civil, indicados em alvara

judicial, independentemente de Inventario ou ar

rolamento.

Igual entendimento, aplica-se as acoes que

versem sobre restltulcao de Imposto de Renda

e outros tributos, recolhidos por pessoa flsica, e,

nao existindo outros bens sujeitos a lnventarlo,

aos saldos bancarlos e de contas de cadernetas

de poupanca e fundos de investimento de valor

ate 500 (quinhentas) Obriqacoes do Tesouro Na

cional.

Quanto ao incapaz, as Turmas Recursais do

Rio de Janeiro e de Sao Paulo possuem enuncia

dos nos quais e abordada a possibilidade de pro

por acao no rito da Lei 10.259/01:

Enunciado n.5 daTRRJ: Osincapazes po
dem serparte no JEF, sendo obrigat6rias a as
sistencla por advogado e a lntlrnacao do MPF,
podendohaverconciliacao. RJ

Enunciado n. 22 da TRSP - "0 incapaz
pode ser parte autora nas acoes ajuizadas

perante 0 Juizado Especial Federal." (Origem

Enunciado 27 do JEFSP)

Por firn, quanta a possibilidade de a pequena

presa ser autora nos Juizados Especiais Fede-

is, a jurisprudencia apenas exige que deve ser

mprovada essa condkao mediante documen

~ao habll (TRSP, Enunciado n. 11).

6.2. Os reus no Juizado Especial Federal

o art. 6° da Lei 10.259/01 diz que podem ser

us nos Juizados Especiais Federais a Uniao, au

rquias, fundacoes e empresas publicas federais.

Embora 0 dispositivo legal nao deixe mar

m de duvida sobre quem pode ocupar 0 p610

assivo. ha algumas questces que merecem maior

tudo.

6.2.1. Acoes propostas contra orqao publico

A Uniao e a pessoajuridica de direito publico,

qual possui, para fins de estruturacao interna do

rvico diversos orqaos, que sao centro de compe

encias instituidos para 0 desempenho de funcoes

tatais, atraves de seus agentes, cuja atuacao e

putada a pessoa juridica a que pertencem (Hely

Lopes Meirelles).

Algumas vezes, 0 autor erroneamente in

ressa com a acao em face do orqao publico, 0

ual nao possui personalidade juridica. Ainda sao

omuns as acoes propostas contra a Secretaria da

ReceitaFederal, Ministerio da Saude, Mlnlsterio da

Defesa,Exercito Brasileiro.

Nestas sltuacoes, ha irregularidade na in

dicacao do p610 passive da acao que precisa ser

sanada.

Ordinariamente, nestes casos, ha necessida

de de despacho judicial que determine ao autor a

emenda a lnlcial!" para que haja a indicacao cor

reta do reu,

14 Art. 284.Verificando 0 juiz que a petlcao inicial nao preenche
as requlsltos exigidos nos artigos 282 e 283, au que apresenta
defeitos e irregularidades capazes dedificultar 0 julgamentade
rnertto, determlnara que 0 autora emende,ou a complete, no
prazo de dezdlas.

Paraqrafo untco. Se 0 autor nao cumprir a dlliqenda, 0 julz
indeferira a petlcao lnlclal.
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Contudo, mais condizente com 0 rito celere

dos Juizados Especiais Federais e0 entendimen

to de que e permitida ao Juiz a correcao de oficio

do p610 passive, quando evidente 0 equivoco do

autor.

6.2.2. Acoes propostas contra Sociedade de

Economia Mista

Nos termos do Art. 5°, III do Decreto-Lei

200/1967 a Sociedade de Economia Mista e a enti

dade dotada de personalidade juridica de direito

privado, criada por lei para a exploracao de ativi

dade econornica, sob a forma de sociedade anent

rna, cujas acoes com direito a voto pertencarn em

sua maioria a Unlao ou a entidade da Administra

~ao Indireta.

o art. 109, I da Constituicao Federal nao ln

c1ui as sociedades de economia mista na compe

tencla da Justice Federal.

Como exemplo de Sociedade de Economia

Mista, 0 Banco do Brasil e a Petrobras.

Na hip6tese de acoes nos Juizados Especiais

Federais propostas contra 0 Banco do Brasil, ha

que se declinar a cornpetencia para a Justka Esta

dual ou extinguir a acao, de acordo com 0 enten

dimento do Juiz.

6.2.3. Acoes contra Caixas de Assistencia de

Advogado

Ha pacifica jurisprudencla de que as acoes

cuja re seja a Caixa de Assistencla de Advogados

a cornpetencla para 0 julgamento eda Justica Fe

deral, por ser orqao vinculado a OAB, nos termos

do art. 45, IV,da Lei 8.906/9415.

6.2.4. A~oes contra a Minas Caixa

rs CONFUTO DE COMPETENCIA. EXECU~AO FISCAL' AJUIZADA
CONTRA CAIXA DE ASSISTENCIA DE ADVOGADOS. ORGAO
UGADO A AUTARQUIA FEDERAL (OAB). COMPETENCIA DA
JUSTI~A FEDERAL. PRONUNCIAMENTO DA CORTE ESPECIAL.
ORIENTA~Ao FIRMADA. INCIDENTE DE UNIFORMIZA~Ao

JURISPRUDENCIAL INADMITIDD. (...) 3. t competente a Justice
Federal para 0 processamento e julgamento das acces
promovidas contra Caixa de Asslstencta de Advogados, nos
termos do art.45, IV,da Lei 8.906/94,tendo em vista ser6rgao
vinculado a DAB. 4. Conflito conhecido para se declarer a
cornpetencla do Juizo Federal da 24D Vara da Secao Judlclarta
do Estado de Minas Gerais, suscltante.. Data da Declsao
09/03/2005
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Trata-sede equivoco muito comum nasacoes

propostas na Justice Federal de Minas Gerais, nas

quais 0 autor postula a apllcacao dos indices ex

purgados da correcao monetaria das cadernetas

de poupanc;as nas decadas de oitenta e noventa

do seculo passado.

A natureza juridica daquele Banco era de

autarquia estadual de Minas Gerais, a qual foi

extinta por meio do Decreto do Governador n.

39.835/98' 6, pelo qual este ente federativo se sub

rogou de todos os direitos e obrlqacces da enti

dade extinta.

Portanto, nao ha relacao sucessoria entre a

MINA5 CAIXA e a CAIXA ECONOMICAFEDERAL.

Nesta toada, nas acoes propostas em face da

CEF, na qualidade de sucessora da Minas Caixa,

deve haver 0 reconhecimento da i1egitimidade

passiva da CEF e, portanto, a sentenc;a de extin

c;ao do feito sem resolucao de merito em razao

do reconhecimento da incornpetencla da Justice

Federal, por ausencla no polo passivo de uma das

entidades previstas no art. 109 da Constituicao Fe

deral.

6.2.5. Acoes contra a Caixa 5eguradora

o 5TJse manifestou no sentido de que a Cai

xa 5eguradora e pessoa juridica de direito prlva

do, sem a prerrogativa de litigar na Justlca Federal

(5TJ, 2' Secao, CC 46309 Relator(a) FERNANDO

GON<;:ALVE5,Data da Declsao 23/02/2005), por

tanto, ha de ser reconhecida a incompetencla da

Justica Federal, por ausencla no polo passivo de

uma das entidades previstas no art. 109 da Cons

tituicao Federal.

6.3. Acoes sem indkacao do reu

Embora parec;a obvlo, a acao e um ato entre

tres pessoas: autor, juiz e reu. Entretanto, em algu

mas acoes nao ha a tndicacao do reu na petlcao
inicial.

16 Art.1°_ Fica extimaa autarquia Caixa Economica
do Estado de Minas Gerais MINASCAIXA, sub-rogando-se 0

Estado de Minas Gerais, atraves da Secretaria de Estado da
Fazenda, em direitos e obriga~6es da entidadeextinta.

Normalmente isto ocorre nos denominados

"alvaras", Nesta situacao, 0 autor, desconhecendo

as razoes pelas quais ha um determinado valor em

seu nome (FGT5, PI5 etc) ou em nome de algum

parente falecido ingressa com uma acao reque

rendo apenas requer a autorizacao judicial para 0

saque do valor.

Nesta situacao, ha duas solucoes:

a) Acaso seja possfvel vislumbrar que se

trata de mere levantamento devalores devidos

a pessoa faledda, 0 processo deve serextinto

sem resclucaode mertto, uma vez que a com

petencla para 0 processamento do feito e a

Justica EstaduaJ, pornao haverllde envolvendo

entidadearrolada no art. 109, I da Constltuicao

Federal de 1988, se tratando exclusivamente

de questao sucess6ria. Nestesentldo, Surnula

nO 161do Cclendo STJ: edacompetencia dajus

ti~a estadual autorizar 0 levantamento dos valo

res relativos aoPIS/PASEP EFGTS, emdecotrencia
dofalecimento dotitulardaconta.

b) Havendoduvida seocorre a sltuacao

prevista na Sumula n. 161 do STJ, 0 Juiz, em

atencao ao disposto no art. 282, II cle art. 284

do CPC, devedeterminarao autorque emende

a pettcac inicial indicando 0 reu, no prazo de

10 dias, sobpena de seu indeferimento. Ap6s

a indlcacao do reu pelo autcr, a solucao mais

cautelosa e proceder a cltacao daquele a tim

de que ap6s a contestacao. possa 0 Juiz ava

liara natureza do Iitfgioe, por consequencla a

cornpetencta da Justice Federal

6.4. Litiscons6rcio:

o litisconsorclo ocorre quando ern um dos

p610s da relac;ao processual, no ativo ou passive,

existe pluralidade de partes, reus ou autores, ha

vendo ocasloes em que essa pluralidade estara

presente nos dois palos. Este instituto tem por

finalidade proporcionar economia e celeridade

processual, evitando a rnultipllcacao de acoes, em

contrapartida da simplicidade do processo. Nesta

toada, Dinamarco justifica a formac;ao do litiscon

sorcio aduzindo que:

A admissibilidade de conglomerac;ao de dois

ou mais sujeitos como demandantes ou como de

mandados tem por fundamento a existencia de

situac;oesda vida envolvendo mais de duas pesso-

as, e nao so duas; e, por objetivo, favorecer a har

monia de julgados e a economia processual. 17

o litisconsorcio pode ser ativo ou passivo,

onforme a pluralidade de partes ocorra no p610

tivo ou no p610passivo da relacao processual. 5e

ouver mais de um autor e reu litigando no mes

:"0 processo, 0 Iitiscons6rcio sera misto ou reci

roco,

o lltisconsorcio po de ser facultativo, quan

o sua existencla adveio das vontades das partes,

ue podendo litigar separadamente, optaram por

ingressar em juizo na mesma relacao processual.

or firn, 0 lltisconsorcio sera necessario quando

dvir de uma relacao juridico-material incindivel

u par disposlcao legal.

Em acoes prevldenciarias, ou mesmo em

acoesem que se busca recornposlcao de saldo de

conta vinculada ao FGT5, por exemplo, entendo

que uttljzacao do litisconsorcio ativo facultati

va e prejudicial ao andamento do feito, porque

umultua a instrucao processual, demandando

despachos judicia is diversos em relacao a cada

demandante, aspecto que contraria os principios

que justificam a utilizacao do litisconsorclo. Como

muitas vezes acontece, uma das partes cujos do

cumentos sao suficientes para 0 julgamento da

acaofica aguardando a juntada de documento es

sencial para seu litisconsorte.

Assim, na hlpotese de litisconsorcio ativo

facultativo nos Juizados Especiais Federais, a peti

cao inicial somente deve ser recebida em relacao

ao primeiro autor e indeferida em relacao aos de

mais litisconsortes.

Quanto ao Iitiscons6rcio passivo facultativo,

temos que nos termos do art. 109, I da CF,os juizes

federais somente sao competentes para 0 julga

mento das causasem que a Uniao, entidade aurar

quica ou empresa publica federal forem interes

sadas na condicao de autoras, res, assistentes ou

oponentes. Assim, litigios entre particulares sao

de competencia da Justic;a Estadual, devendo ser

rejeitado 0 litisconsorcio passivo facultativo entre

11 Candido Rangel Dinamarco. Institui~6es de Direito Processual
Civil. 4. ed.Sao Paulo: Malheiros, 2004,p. 334.
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a entidade com foro na Justice Federal e pessoa

fisica ou juridica diversa 18.

Adernais, a lnclusao de pessoa juridica di

versa daquelas descritas no art. 6°, inciso II da Lei

10.259/01, em caso de condenacao, tera por con

sequencia uma nova fase de execucao de senten

ca, diversa daquela prevista na Lei dos Juizados

Especiais Federais, na qual 0 processo se encerra

com a expedicao de requisicao de valor.

. 6.5. Casos especificos

6.5.1. Pensao por Morte

Muito comum nos Juizados Especiais Fede

rais sao as acoes em que a parte autora pleiteia a

concessao de pen sao por morte a qual ja possui

um beneficia rio habilitado.

Nesta sltuacao ha necessidade de participa

cao no processo do outre beneficia rio, sob pen a

de ineficacia da sentenc;a em relacao a ele.

Uma vez identificado a existencla de outro

beneficiarlo, deve ser confeccionado uma deci

sao para determinar ao autor que promova a sua

citacao, sob pena de extincao do processo sem

resolucao de rnerlto, por ilegitimidade passiva (Ii

tiscons6rcio necessario).

6.5.2. FGT5

Nas acces em que 0 autor busca a apllcacao

de expurgos lnflaclonanos no saldo de sua conta

vinculada ao FGT5, e pacifico 0 entendimento pre

toriano de que apenas a Caixa Economica Federal,

entidade gestora do FGT5, detern a legitimidade

passiva. (STJ, RESP 528080, Processo: 200300693140

UF: OF 6rgoo Julgador: PRIMEIRA TURMA Data da

decisiio: 0510812003.

Pelo mesmo fundamento, 0 mesmo entendi

mento se aplica as acoes nas quais 0 autor postula

18 SuperiorTribunal de Justka no CC7.140-2/SC, ReI. Min.Garcia
Vieira, RSTJ n" 62, paq. 33/34 :/iCompetencia - A~ao ordinaria
de indeniza~ao civil cumulada comdeclarat6ria - Necessidade
de desmembramento. I - Impossibilidade de cumula~ao de
a~6es se, paraumaa competencia e daJusti~a Estadual e, para
outra, a Federal. II - A incompetencia relativa nao pode ser
declarada de oficio.lII- Determinado 0 desmembramento dos
processos e declarada a competencia da Justi~a Estadual para
apreciar e julgara a~ao de indeniza~ao civil e daJusti~a Federal
para processar e julgara a~ao declarat6ria intentada contra a
Uniao."
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a apllcacao de juros progressivos ao saldo de sua

conta vinculada ao FGT519•

Assim, neste caso, deve ser indeferida a peti

c;:ao inicial em relacao aos antigos bancos deposi

tarios, Uniao ou BACEN.

6.5.3. Beneficios Previdenciarlos devidos aos

Ferrovlarlos ou seus dependentes

Nas acoes que versem sobre 0 reajuste ou re

cakulo de beneficio de ferrovlario em que haja a

complementacao da Unlao na forma do Decreto

lei 956/69 e da Lei 8.186/91 devem integrar 0 polo

passive da causa 0 IN55, que mantsm 0 pagamen

to mensa I do beneflcio de pensao e a Uniao, que

suporta os custos financeiros da complementac;:ao

de proventos dos ex-ferroviarios e seus depen

dentes, bem como na qualidade de sucessora da

RFF5A, que comandava as revisoes, reenquadra

mentes e rnajoracoes dos rendimentos dos ferro

viarios: tudo na forma do Decreto-Iei 956/69 e da

Lei 8.186/91.

Atentar que a tela do sistema de dados do

INS5 informa por meio de um codlqo numerko

quando 0 ferroviario recebe a complementac;:ao.

Os beneflcios complementados sao aqueles que

possuem "tratamento" (TRAT) ,2!Lou 60. Os de

mals, como por exemplo 0 beneficio cujo trata

mento seja 0 n. 13, nao recebem complemento e,

portanto, nao havera necessidade da presence da

Uniao, apesar de serem beneficios de ferrovlarios.

6.5.4. LOA5

A Lei de Organizac;:ao da Assistencia Social _

Lei nO 8.742/93 diz caber ao IN5S a qestao do be

neficio de prestacao continuada de cunho assis

tenciaI. Entre os atos de gestao, se inclui tambern

a defesa judicial do ate administrativo que anali

sou 0 pedido. Sendo desnecessaria a participa

c;:ao da Uniao na lide, ate mesmo, por questao de

19 FGTS - CORREc;:Ao MONETARiA - LEGITIMIDADE _
CEF - JUROS PRQGRESSIVOS. A Caixa Economica Federal e
parte legltima exclusiva para responder a demandas sabre
corre'iao monetaria de saldos do FGTS. Os saldos de FGTS
devem ser atualizados pero IPC. A Lei 5.958/73 facultou aos
empregados a 0pl;ao, com a concordancia do empregador,
ao regime de capjtaliza~ao de juros progressivos. Recurso
parcialmente provide.(RESP 199800367225,GARCIA VIEIRA, 5TJ
- PRIMEIRA TURMA, 26/10/1998)

economia processual, na rnedida em que 0 pod

publico, mesmo na ausencla daquele ente estata

permanecera representado pela Procuradoria G

ral Federal- orqao encarregado da defesa judici
do INSS.

No Incidente de Cancelamento de surnula

AC n. 2001.72.08.001834-7/SC, em curso do Tribu

nal Regional Federal da 4' Regiao, assim se man!

festa 0 Relator: "a proposlto do tema em exam

o Egregio Superior Tribunal de Justlca, em reite

rados julgamentos, tem assentado que soment

o INSS deve figurar no polo passivo da demand

que objetiva a concessao do beneficio assistencia

previsto no art. 203, V, da CF/88 e regulado pel
Lei 8.742/93."

Assim, de acordo com 0 exposto, a inicia

deve ser indeferida em relacao a Uniao,

7. Previo Requerimento Administrativo.

No caso das acoes previdenciarlas, cujo obje

to seja a concessao de beneficio, deve ser exigid

o previa requerimento administrativo, uma ve

que a garantia constitucional de acesso ao judici

arlo e balizada por normas processuais ordlnartas,
tais quais as que estabelecem as condlcoes da

acao e os pressupostos processuais.

Nesta toada, a falta de prevlo requerimentO

administrativo caracteriza-se como ausencla d

interesse de agir, uma vez que nao comprovada

pela parte aurora a reststencla do IN5Sem Ihe con

ceder 0 direito pleiteado.

Nao se trata de exigir 0 exaurimento da via

administrativa, mas sim que a parte autora com

prove ter sldo 0 seu pedido negado pelo orqao

com atribuic;:ao legal para tanto, sob pena de res

tar configurada a ausencla de interesse de agir

(interesse-necessidade) e, adernals, de 0 Judiciarlo

passar a exercer a funcao administrativa de Posto
do INSS.

Neste sentido a Sumula n. 2 da Turma Recur

sal de Sergipe: Ecarente de ac;:ao 0 segurado que
ingressa em juizo com ac;:ao objetivando a conces
sao de beneficio de aposentadoria, sem, antes, ter
formuiado taipretensao na via administrativa.

o mesmo entendimento deve ser aplicado

as ac;:oes cujo pedido envolva a revisao da renda

sal inicial do beneficio previdenciario e a cau

pedir verse sobre a analise de questoes fatl

s . quais a autarquia prevldenclaria nao teve

ecimento quando do momenta da concessao

eneficio anterior. Tambem neste caso, nao

e resistencia do IN5Sao pedido ora deduzido

uizo, razao pela qual, nao ha que se falar na

encia de interesse de agir da parte autora.

Neste sentido, entendimento consolidado

urrna Recursal de Sao Paulo, pelo Enunciado

Na hipotese de a<;ao revisional de beneficio

e uridade social ue envolva materia de fato

se dis ensa 0 revio re uerimento adminis-

Urn exemplo multo comum desta especie

ac;:ao ocorreu quando alguns ex-ferroviarios

Alem Paraiba, posteriormente a concsssao do

eficio previdendario, tiveram reconhecido na

tlca do Trabalho 0 direito ao adicional de insa

ridade. Com lsto, os salarios-de-contribuicao

putados pelo IN5S para 0 cakulos da Renda

nsal Inicial teriam, em tese, que ser aumenta

os com 0 acrescirno daquele adicional. Nestes

ocessos,exigi a comprovacao do requerimento

dministrativo, uma vez que 0 INSS ao tomar co

ecimento daquele adicional poderia reconhe

r de oficio a procedencia do pedido de recalculo

beneficio.

Portanto, na ausencia de documento habil

comprovar 0 previa requerimento administrati

, quando assim exigivel, a parte autora devera

r intimada para que 0 apresente no prazo de 10

ias ou para que, de outra forma, comprove 0 in

eressede agir.

Caso a parte nao comprove a existencia de

revio requerimento administrativo, a solucao e

xtinguir 0 processo sem resoluc;:ao de merito por

usencia de interesse de agir.

No que se refere aos pedidos de concessao

e auxilio-doenc;:a e aposentadoria por invalidez,

a que se considerar a existencia de incapacidade

atual para 0 trabalho. Nesta toada, 0 requerimen

to administrativo realizado ha mais de um ana

nao reflete 0 atual estado de saude do autor e a

analise pelo judiciario desta situac;:ao se refletiria

I Jornada de Dlrelto Civil e Processual Civil

na usurpacao do poder-dever do INS5 em analisar

a situacao concreta do segurado.

Assim, neste case, tarnbem devers ser inti

mada a parte autora para que, no prazo de 10 dias,

comprove a exlstencla de requerimento adminls

trativo recente, sob pena de extincao do feito.

8. Pedido e causa de pedir

Nos termos do Art. 286 do CPC, 0 pedido

deve ser certo ou determinado. 0 autor deve indi

car 0 bem da vida que deseja obter na hipotese de

sentenc;:a que Ihe seja favoravel.

Atentar para as acoes que versem sobre rea

juste de beneffcios previdenclarlos. Nao deve ser

admitido pedido qenerlco, como, por exemplo,

"requer 0 autor0 reajuste de seu beneficio peios in
dices queesteJuiz entender cabiveis",

Nesta hipotese, devera o· autor emendar a

inicial para que especifique 0 pedido, bem como

apresente os respectivos fundamentos juridicos.

Outrossim, nao e possivel cumular pedidos

em face de reus diversos, como por exemplo, '

uma acao contra 0 INSS e a CEF, pedindo contra

a autarquia 0 auxilio-doenc;:a e contra 0 banco, a

liberacao de seu FGTS. Nesta hlpotese receber a

inicial em face do primeiro reu e indeferir quanta

ao segundo reu. (Art. 292. Epermitida a cumulacao,
num unico processo, contra 0 mesmo reu, devaries
pedidos, aindaqueentre eies naohajaconexdo).

9. Expedlcao de carta precat6ria para

oitiva de testemunhas ou realizacao
de dlllqencias

Sea parte autora, residente em outra cidade,

optou por ajuizar a ac;:ao nesta Subsec;:ao e reque

reu, na inicial, 0 envio de carta precatoria para 0;

twa de testemunha ou diligencia, tal medida deve

ser indeferida, uma vez que a Constituic;:ao Fede

ra1/88, na forma do artigo 109, paragrafo 30, facul

ta ao segurado 0 ajuizamento da ac;:ao de nature

za previdenciaria no foro do seu domicilio, caso a

comarca em que 0 segurado tenha domicilio nao
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seja sede de vara do juizo federal, ou nasVaras Fe

derais da capital.

Havendo opcao pelo ajuizamento da acao no

Juizo Federal, entendo que 0 segurado renunciou

ao prlvileqio de foro facultado pela Constitulcao.

Assim, nao pode se eximir do cumprimento das

diliqencias determinadas pelo Juiz Federal, uma

vez este comportamento torna complexo e de

morado 0 processamento da acao. 0 que contraria

os prindpios norteadores des Juizados Especiais

Federais.

10. l.ltlspendencla e coisa julgada

Na hip6tese de acoes que versem sobre IRSM

e ORTN (acoes de revlsao de beneficio previdenci

arlo), na analise da peticao inicial, devera ser ve

rificado no sistema processual ou no andamento

pela internet, a exlstencla de acao identica.

Ao se verificar a existencla de provavel litis

pendencla ou coisa julgada, devera ser determi

nado ao autor, por meio de despacho, a juntada

da peticao inicial do respective processo e nao,

oficiar arespectiva vara.

11. Pedido de Assistencia Judiciaria

Atentar para 0 pedido de assistencia judicia

ria que e feito, normalmente, na petlcao inicial. Em

regra, 0 pedido deve ser analisado, no primeiro

despacho ou declsao proferido nos autos. A nao

ser que exista cornprovacao de que 0 autor possui

capacidade econiSmica para arcar com os custos

do processo, 0 pedido deve ser deferido.

A isencao de custas e despesas processuais

no rito da Lei 10.259/01 nao alcanca a segunda

Instancla 20.

20 Art. 54. 0 acesso eo Juizado Especial Independera, em
prlmelro graude jurlsdkao, do pagamento de custas, taxas ou
despesas.
Paraqrafo unico. Opreparodorecurso, naforma do§ 'lvdo artiqo
42 desta Lei, cornpreendera todas as despesas processuais,
lnduslve aquelas dispensadas em prlmelro graude jurtsdlcao,
ressalvada a hip6tese de asslstencla judicia ria gratuita.

Portanto, a ausencla de declsao sobre 0 p

dido de assistencia judkiaria gratuita pode causa

prejuizo a parte, caso haja recurso contra a sen

tenca,

12. Sentenl,;a In Limine ou Prima Faci

A inovacao inserta no art. 28S-A do CPC pe

mite 0 julgamento da causa sem a necessidade d

cltacao do reu, Pode ser aplicado nas acoes cuj

materia debatida e unicamente de direito e qu

ja haja sentences anteriores do mesmo juizo ond

pleito identico foi indeferido.

Neste ponte, 0 setor onde 0 despacho inici

e realizado deve ter plena clencia dos pedido

em que 0 magistrado entenda ser aplicavel 0 a

28S-A do CPC e, a partir dai, encaminhar 0 proces

so diretamente para sentence, uma vez que de

necessaria ate mesmo a dtacao do reu21•

Como exemplo, podem serjulgadas inlimine
dentreoutras: aplicacao de expurgos inflaclonario

no saldo do PIS, reajuste de beneficio previdencl

arlo pelo IGP-DI, restltulcao de contrlbulcoes pr

videnciarias pagar por segurado que trabalho

ap6s a aposentadoria.

Atentar para a hip6tese de ja existir contes

tacao depositada na Secretaria. Nestes cases,

melhor e certificar a existencla da contestacao e

sentenciar normalmente, sem invocar 0 art. 28S-A,

pois este artigo exige, em caso de apelacao, que 0

juiz se manifeste sobre a manutencao ou nao da

sentence, sendo mais trabalhoso do que 0 proce

dimento anterior.
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Ac;.Ao INDIVIDUAL ECOLETIVA.
L1TISPENDENCIA?

ANALISE EM FACE DOS ORDENAMENTOS JURIDICOS
LUSITANO E BRASILEIRO

l-INTRODUC;:Ao.

Nopresente artigo seraoanalisados aspectos

lativos asacoespara tutela dos interessescoleti

oslata sensu, notadamente a possivel ocorrencia

litispendencia ante 0 ajuizamento concomi

nte dasacoescoletivas e individuais.

Emum primeiro momento, conceituaremos,

forma sucinta, os diversos tipos de interesses

telavels por meio das acoes coletivas. Ap6s,

entraremos na especificidade do tema, ana

sando os ordenamentos juridicos em vigor e 0

Icance dado a litlspendencia, Observer-se-a, que:

o trato da materia, houve rnodificacoes pontuais

m alguns institutos classlcos do processo civil.

2- DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E
INDIVIDUAlS HOMOGENEOS.

Os conceitos de interesse difusos, coletivos

e individuais homoqeneos no direito lusitano nao

refogem aos definidos no direito braslleiro, pelo

que 0 estudo dos ordenamentos juridicos serafei

to em conjunto, neste particular'

A leqislacao brasileira estabelece 0 conceito

de interesses difusos, coletivos e individuais ho

moqeneos, nos term os do art. 81 do CDC, in ver
bis:

Art. 81. A defesa dos interesses e direi
tos dos consumidores e das vitimas podera ser

)"Nao e certamente arriscado afirmar que na orsnncao entre
as tnteresses difusos, os lnteresses colectivos e as interesses
indivlduais homoqeneos 0 legislador portuques se inspirou
dlrectamentsna leqtslacao brasllelra." Sousa, MiguelTeixeira de,
ina Legitimidade Popular noTutela dos fnteresses Difusos, lisboa:
LEX. p,44

Juiza Federal Substituta Camile Lima Santos

exercida em juizo individualmente,ou a titulo
coletivo.

Paraqrafo unlco. A defesa coletiva sera
exercida quandosetratarde:

I - interesses au direitos difusos, assim
entendidos, paraefeitosdeste c6digo, as tran
sindividuais, de natureza indivisfvel, de que se
jam titularespessoas indeterminadas e ligadas
par clrcunstanciasde fato;

II - interesses au direltos coletivos, as
sim entendidos, para efeitos deste c6digo, as
transindividuais, de naturezaindivisfvel de que
seja titular grupo,categoria au ciasse de pesso
asligadas entre si au com a parte contraria par
uma relacao jurfdica base;

III - interesses au direitos individuals ho
mageneos, assim entendidos as decorrentes
de origem comum.

Os interesses transindividuais, portanto, sao

separados em tres diferentes especles, Deve-se

ressaltar, contudo, que os interesses individuais

hornoqeneos nao sao, ontologicamente, direitos

transindividuais'. Sao Individuals por natureza,

divisivels, porern tutelados de forma coletiva em

prol da efetividade processual.

As outras duas especies, contudo,

corresponde de forma plena 0 conceito de inte

resses transindividuais. Nao existem se considera

dos como reflexo do interesse de cada individuo,

como membro do grupo ou coletividade, de per

se. 56 configura 0 interesse difuso ou coletivo sua

conslderacao do todo. E nessesentido sao indivi

siveis Nao existe 0 interesse coletivo de A ou de B.

2 "Como ensina Jose Carlos Barbosa Moreira, enquanto os
direitos ou interesses difusos e colectivos saoontologicamente
colectlvos, os direitos fragmentados sao colectivos apenas
acidentalmente". Martins, Antonio Payan, in Class Actions em
Portugal?, lis boa: Cosmos, 1999,p.25
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o interesse eum s6 e de todo 0 grupo. Com efeito,

ainda que cada individuo tenha interesse na tutela

do direito, este s6 se configura quando analisado

no conjunto.

"Reproduzindo-se uma indaqacao de Mauro
Copelletti, traduzida, livremente, do idiotna italiano
para 0 nossos, bemsepodeconcluircomoosinteres
sesdecorrentes dasrelaeoes do homem com 0 meio
ambiente seriam cataiogados comointeresses difu
sos: a quempertence Ie interessa) 0 arqueresplrol"?

Nao se pode olvidar, por conseguinte, que os

interesses elencados nos incisos I e II do art. 81 do

CDC tern uma peculiaridade a mais. Sua tituiari

dade nao e, como querem alguns, de varies, mas

sim de todos ao mesmo tempo. 0 que se quer de

monstrar e que, ainda que uma pessoa detenha

parcela do interesse me discussao, nao e titular

deste, posta que s6 se forma quando analisado

coletivamente.O meio ambiente sadie, por exem

plo, eum interesse de toda a humanidade.

"Assim, os interesses difusos e os interesses co

ieetivos apresentam comocaracteristicas comuns, a
transindividualidade e a indivisibilidade do objecto,
significando istoque, a frui~iio do bem porpartede
um dosmembros dogrupo implica necessariamente
a frui~iio porpartede todos, assim como, a nega~iio

para um representa aneqacao para todos. Asolucao
de eventuais conflitos tendera a set, portanto, por
natureza a mesmapara todo 0 grupo ou classe'".

Tratando-se de interesses ontoiogicamente

transindividuais, nao sao titularlzavels peios indi

viduos de perse. Oriunda essa ilacao da pr6pria

fonte que deu origem aos diplomas iegais em es

tudo. Foi justamente em virtude da transmlqracao

da seara individuai para a coletiva, onde se obser

vou a necessidade de tutela de interesses que nao

eram tituiarizados pelo individuo, mas peio grupo

ou comunidade, que veio a iume a concretizacao

desses instrumentos por meio da leqislacao ordi

narias.

3Vigliar, Jose Marcelo Menezes, in A~ao Civil Publica, 5° Ed., SP:
Atlas, 2001,p.38.

4 Martins, Antonio Payan, in Class Actions emPortugal?, Lisboa:
Cosmos, 1999, p.21-22.

'''Qualquer que seja a apreciat;ao que a evolut;ao verificada nos
sistemas processuais possa merecer, averdade equeasuperac;ao

Analisando 0 conceito de interesse coletivo,

corrobora 0 nosso posicionamento Didier, Fredie,

afirmando que" ...c) 0 legitimado coletivo atua em
nome proprio na defesa de direitos que pertencem
a um agrupamento humanolcomunidade. coletivi
dade ou grupo de pessoas. na forma do art. 81 do
COC!§Jg.n).

Nesse mesmo sentido, posrcrona-se GIDI,

afirmando que "05 titulares dos direitos subjetivos
diiusos, coleetivos e individuais bomoqeneos tem,
sim, um unico titular emuitobemdeterminado, mas
que niio e 0 individuo.O titular euma comunida
de, no caso dos difusos; uma coletividade, no caso
dos direitos coletivos; e um conjunto de vitimas in
dividualmente considerado, no caso dos interesses
individuais bomoqeneos'", Ressalva feita a ultima

condusao, entendemos que a titularidade dos in

teresses difusos e coletivos resta definida de for

ma irreparavel, na exposlcao do doutrinador'.

A diferenclacao entre esses interesses efoco
de celeuma no mundo juridico. Nos atemos apo

sicao de Nelson Nery Junior, que parte da analise

da demanda, do objeto do processo, para extrair

qual 0 interesse que se visa salvaguardar.

Uma mesma situacao de fato pode dar ori

gem a lesao dos tres interesses, analisados sob

diversos anqulos, Somente por meio do pedido

deduzido emjuizo epossivel fazer-se essadiferen

clacao. Exemplificando: 0 desmatamento de uma

area de preservacao ambiental, utilizada tambem

peios seringueiros, da ensejo a vlolacao de um

do paradigma individuafista (...) se torna lnevitavel quando a
tutela jurtsdtclonal tern por objetoosinteresses dlfusos. Sousa,
Miguel Teixeira de, in a Legitimidade Popular na Tutela dos
lnteresses Difusos, Lisboa: LEX, p67.

"Didier, Fredie Jr. In Direito Processual Civil Tutela Jurisdicional
Individual e Coletiva, Vof. t. iSa Ed., Ed. Jus Podivm, SSA, 200S, p.
194

7 Gidi, Antonio, in coisa julgada e Htispendencia em acoes
coletivas, mandadode sequranca coletivo, a9ao coletiva de
consumo, a9ao coletiva ambiental, a9ao civil publica e agao
popular. Sao Paulo, Saraiva, 1995, p. 22

8 "Quando umcidadaoajufza aat;ao popular, naoesta defendendo
apenas urndireitoseu que, reflexamente, atingira terceiros. Na
verdade 0 patrim6nio publico e comum a todos, pertence ao
povo em gera!. Portanto, mesmo que apenas uma pessoa do
povoqueira ingressar com a at;ao, elaagira em nomede todos
os demais populares"Grantham, Silvia Resmini, in Os limites
Subjetivos da (oisa Julgada nos Demandas coletivas, Revista da
AlURlS, anaXXx, no.91, 2003, p.281.

eito difuso, que e 0 da comunidade, de preser

ao do meio ambiente, bem como de direitos

ividuais, que podem ser tutelados de forma

mogenea, como, por exemplo, de todos que fo

prejudicados com 0 desmatamento, sofrendo

juizos na sua producao.

3- LEGITIMA<;:Ao ATIVA.

Os legitimados ativos para a tutela dos in

esses transindividuais vern especificados em

Igumas passagens do texto constitucional, e, em

agrande maioria, na leqislacao infraconstitucio

I.

No direito lusitano, a materia tem staus cons

ucional, como se depreende, dentre outras, da

gra abaixo colacionada, in verbis:

Artigo 52.0Diretto de perlcao e direito de

accao popular

(...)

3.Econferido a todos, pessoalmente ou

atraves de associacoes de defesa dos interesses

em causa,0 direito de accao popular nos casos

e termos prevlstcs na lei, incluindo 0 direito de

requerer para 0 lesado ou lesadosa correspon

dente lndemnlzacao, nomeadamente para:

a) promover a prevencao, a cessa-

«;ao ou a persequicao judicial das lnfraccoes
contra a saude publica, os direitos dos con

sumidores, a qualidade de vida, a preserve

«;ao do amblente e do patrim6nio cultural;

b) Assegurara defesa dos bens do Estado,das

regi6es aut6nomas e das autarquias locals,

No direito brasileiro, a CF/88 tarnbem traz

diversos dispositivos acerca da materia".

sArt. 50 Todos sao iquais perante a lei, sem dlstlncao de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estranqeiros residentes no Pafs a invlolabllldade do direitoa
vida,a liberdade, aigualdade,asecurance e aproprledade.
nos termos seguintes(...)LXXlII - qualquer cidadao e parte
legftima para propor agao popular que vise a anular ato
lesivo ao patrfmonio publico ou de entidadede que 0 Estado
participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente
e ao patrim6nio hist6rico e cultural, ficando 0 autor, salvo
comprovada ma-fe, isento de custas judiciais e do onus
da sucumbemcia Art. 129. Sao fun90es institucionais do

Ministerio PUblico(...) III - promover 0 inquerito civil e a
agao civil publica, para a protegao do patrimonio publico e
Social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

A concretizacao da previsao constitucional,

contudo, veio por meio de leis esparsas, que cul

minaram por criar um sistema integrado de pro

tecao aos direitos difusos e coletivos, estatuindo

os legitimados para a defesa de tais interesses. No

direito brasileiro, a legitima,ao e outorgada ao ci

dadao, por via da acao popular, Lei 4717/65. Ou

trossim, a Lei 7347/85'0 e 0 C6digo de Defesa do

Consumidor, Lei 8078/90", outorgam a legitimi

dade ao Ministerio Publico, entes federativos, au

tarquia, empresa publica, fundacao, sociedade de

e.conomia mista associacao e Defensoria Publica.

Nesse passo, observa-se que a protecao dos

interesses coletivos e difusos se da por meio de

terceiros designados por lei. Mister estabelecer,

por conseguinte, a forma de leqltlrnacao que

ocorre na hip6tese sob analise.

No direito lusitano, essa disciplina vem

expressamente preconizada no art. 26 do DL
446/85, que versa acerca da acao inibit6ria po

pular de uso de clausulas contratuais gerais:

Artigo 26.0 Legitimidade activa

1 - A accao destinada a obter a

condenacao na abstencao do usa ou

da recornendacao de clausulas con

tratuais gerais s6 pode ser intentada:

a) Par associacoes de defesa do consu
midar dotadas de representatividade, no

ambito prevlsto na legisla«;ao respectiva;

10 Art. 50 Tern legitimidade para propor a acao principal e a
acao cautelar: I - 0 Minlsterlo Publico; 11- a Defensoria Publica;
III - a Unlao, os Estados, 0 Dlstrlto Federal e os Munidpios; IV
- a autarquta, empresa publica, fundacao ou sociedade de
economia mista; V - a assoctacao que,concomitantemente: a}
esteja constitufda ha pelomanes 1 (um)ana nos termos da lei
cMI; b) inclua, entresuas finalidades lnstltuclonals. a protecao
ao meioamblente, aoconsumidor, a ordem econcmlca, a livre
concorrencla ou ao patrim6nio artlstlco, estetico, hlstcrlco,
turfstico e paisagfstico.

11 Art.82. Para os fins doart.81,peraqrefo onlco, sao legitimados
concorrentemente: I - 0 Minlsterlo Publico, II - a Unlao, os
Estados, osMunicipios e 0 Dlstrlto Federal; III - as entldades e
orgaos da Administrat;ao publica, direta ou indireta, ainda que
sem personalidade juridica, especificamente destinados a
defesa dos interesses e direitos protegidos par este c6digo;
IV- asassocia~oes legalmente constitufdas ha pelomenos um
ana e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos
interesses e direitos protegidos por este c6diga, dispensada
a autorizat;ao assemblear.§ 10 0 requisita da pre-constituic;aa
padeser dispensado pelojuiz,nas at;6es prevlstas nos arts. 91 e
seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado
pela dimensao ou caracterfstica dodano, au pela relevancia do
bemjurfdico a serprategido.
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b) Porassocia<;6es slndlcals, profissionais ou de

interesses economtcos legalmente constltul

das, actuandono ambito das suas atribulcoes:
c) Pelo Mlnlsterio Publico, oficiosarnen

te, par indicacao do Provedor de Justl

ca ou quando entenda fundamentada

a sollcjtaceo de qualquer interessado.
2 - As entidades referidas no nurnero anterior

actuamno processo em nome proprio, embora

facem valerum direito alheio pertencente, em

conjunto, aos consumidores susceptlveis de

virem a seratingidos pelas cleusulescujaproi
bicao esolicitada.

Como se observa, a propria leqislacao apon

ta a leqitirnacao extracrdlnarta dos orqaos autori

zados ao ajuizamento da acao, por meio da subs

tituicao processual, pois especifica que a atuacao

se da em nome proprio, na defesa de interesse

alheio12•

A despeito desta normatizacao, 0 dispositi

vo que rege a acao popular no direito portuques

estabeieceu que 0 autor legitimado representa os

direitos e os interesses protegidos. Tenho, contu
do, que esta nao e a solucao escorretta."

Entendo, na hipotese, trata-se de substitui

~ao processual. Nao ha amparo para outra teoria

acerca da Ieqitimacao na tutela dos interesses em

sede de acao coletiva. Nas hipoteses de interesses

coletivos e difusos cheqa-se a essa conclusao de

forma ainda mais contundente. Tratando-se de

interesses de um grupo, indivisiveis por nature

za, os legitimados defendem, por certo, interesse

alheio em nome proprio. Alheio, pois so se forma

quando analisado coletivamente. Como have ria a

outorga de representacao, uma vez que 0 titular e

o grupo ou a comunidade. Nao haveria legitimado

para outorqa-la,

12 " A regra no CPC e a de eoincidir sobre 0 mesmo sujeito a
legitimidade ad causam e a legitimidade processual (art. 60 do
CPC); qu~n,d? tal nao se da, estamosdiante de uma legitima~ao

extraordmana que ocone quando houver autoriza~ao legal.
Muito bem, no,caso das a~6es coletivas, a~6es eMs publicas,
para a defesa de interesses individuais homogeneos (art. 91
do CPC), a legitimidade e extraordinaria para a maioria da
doutrina". Tessler, Marga Inge Barth, in as direitos cofetivos e 0

E~tado contemporaneo: a defesa dos direitos coletivos e a a~tio

civil publica, Interesse Publico, no. 21,2003, Notadez. PAS.

13 Arts.14e 19-1 da Lei85/93.

Esclarece Martins, Antonio Payan, ao re

ferir-se ao mecanisme da auto-exclusao, que

"sera sempre mais consistente construir a legi

timecso para as acc;;oes coletivas com base na

substltuiceo processual do que na representa

C;;80" 14. Acresce,aduzindo que "perece-nos que

a conetruceo da legitimaC;;80 ad causam com

base na representeceo esie a partida exclul

da. Par um lado, a aCC;;80 popular civil erige-se

complexivamente quer a defesa em juizo de

direitos au interesses difusos, quer de direitos

fragmentados. Ora, retomando um argumento

ja analisado anteriormente, a natureza ontolo

gicamente coletiva dos direitos difusos exclui

necessariamente a possibilidade de qualquer

construceo baseada na representeceo em

sentido verdadeiro e pr6prio(...). "15

Por sua vez, em julgados acerca do tema, en

contra-se 0 mesmo entendimento fixado acima,

identificando 0 instituto, a despeito da previsao

legislativa, como de substituicao, e nao de repre

sentacao processual",

Sendo a representacao passivel de ser fixada

por meio de lei, ou estabeiecida por ate volunta

rio, observa-se que nao se configura quaisquer das

hipoteses no estudo da materia sob comento.

14 Martins, Antonio Payan, in Class Actions emPortugal?, Lisboa:
Cosmos, 1999. p. 83, "

15 ~artins , Antonio Payan, in Class Actions em Portugal?,
Llsbo.a: Cosmos, 1999, p.113-114. Mister ressaltar que 0
doutnnador entende nao se tratar, igualmente, de hip6tese
de substituicao, mas de uma leqltirnacao sui generis.

"064423 JSTJOOOOS794 CAMPOS DE CARVALHO AGRAVO.
NEGADD PROVIMENTO.

I ~ A accao popular supletiva destlne-se a defender
no foro civil, os bens e direitos da Admlnlstracac
lesados ou ameacados por terceiros, quando os seus
orqaos normals nao tenham desenvolvida dentro de
certa praza a ac~aa, que, para tat Ihes foi cametida.
II - Sendo Q autor popular um mero substituto das
autarouias locai:; a sua ac~ao tera de pautar-se segundo 05

termos que aquelas cabem. E assim, cabendo a autarquia
local somente 0 usa e frui~ao e pertencendo ao Estado
a ~r~p.riedade de um terreno, carece 0 autor popular de
legltlmldade para intentar a ac~ao de reivindica~ao respectiva.
III - Cumulados dois pedidos numa ac~ao 0 valor
desta traduz-se na soma dos valores daqueles.
IV - 0 valor do pedido de reconhecimento da dominialidade
de um terreno, com a restitui~ao e cancelamenta de registo
subsequentes, afere-se pelo valor do terreno reivindicado.

Como bem expoe Silva, Paula Costa", as hi

poteses de representacao por meio de determina

,ao legal se lirnitarn a necessidade de proteccao

do representado que sofre de diminuicoes natu

rals. a que nao ocorre in casu. No que se refere a
representa,ao voluntarla, como explanado, sendo

o interesse de todo um grupo ou coletividade, nao

haveria legitimado a outorqa-la.

Nesse passe, duvidas nao restam de que na

tutela dos interesses difusos e coletivos, ha legitl

ma~ao extraordinarla por substituicao processual.

o mesmo se diga quanta a tutela dos inte

resses individuais hornoqeneos, sendo a defesa

feita pelo cidadao, que Iitiga em nome proprio na

defesa do seu interesse especifico, assim como

dos demais.

Como se vera adiante, as garantias de ci

encia da acao coletiva, possibilitando ao autor

tornar ineficaz a representacao imposta legal

mente sao por demais escassas, 0 que torna

lnsustentavel a apllcacao do instituto na forma

propugnada.

Em grande parte das demandas 0 lesado nao
tera, sequer, ciencia da lide, podendo, ao final, ser

beneficiado por esta. Assim, a voluntariedade da

representacao resta afastada, bem como a hipo

tese de representacao legal, pel os motivos ja ex

postos, 0 que implica dizer que a figura da subs

tituicao e a que mais se coaduna com a materia

em estudo.

Mister observar que quando a acao e pro

posta pelo cidadao lesado", ha uma peculiari

dade no trato da questao, ocorrendo uma dupla

leqltirnacao, ordinaria e extraordinaria. Ordinaria,

quando 0 lesado defende 0 seu interesse violado,

pois e 0 titular do direito subjetivo, atuando em le-

1/ Silva, Paula Costa, e, in A transmissao da coisa au direito
em Iitigio, Coimbra: Coimbra, 1992, p. 265, nota 67.

18 Bemaponta Freitas,JoseLebrede, inAac~ao popular noDireito
Portugues. Sub Judice 24- 0 estado do direito do eonsumidor,
DocJuris-Centrode Informa~ao eDocumenta~ao Jurldica,C.R.L.:
Coimbra,2003, p. 17, que" ao invesda orienta~ao dominante na
doutrina e normalmente consagradaem leis estrangeiras,a lei
ordinaria atribui 0 direito de aq:ao popular a qualquer cidadao
no gozo dos seusdireitos civise polIticos,independentemente
da titularidade de interessedirecto na demanda".

IJornada de OireitoCivil e Processual Civil

qitirnacao extraordlnaria, na tutela dos interesses

alheios, em nome proprio.

Volvendo a analise ao ordenamento juridico

brasileiro, a questao e menos controvertida. Dis

poe 0 art. 6° do Codiqo de Processo Civil Brasileiro

que, salvo dlsposicao legal em contrario, a parte

nao podera defender em jufzo interesse alhelo."

Impende destacar que, contrariamente a
questao existente no direito lusitano, no direito

brasileiro sequer se aventa tratar-se de represen

tacao. A discussao cinge-se aconfiquracao do ins

tituto como sendo substltuicao processual ou um

terceiro genero de leqitimacao, nao conhecida no

processo individual classlco, alegando que os legl

timados perseguiriam tarnbem interesse proprio,

pols incumbidos de tutelar os dfreitos em jogo.

Contudo, ainda que sejam obrigados a tu

telar tais direitos, eles nao Ihe pertencem, e sim

a terceiros, sendo a demanda proposta em nome

proprio, na tutela do interesse alheio.

Nesse sentido, aduz Mazzilli, Hugro Nigro,

que se trata "... predominantemente de legiti

maC;;80 extra ordinaria par sUbstituiC;;80 proces

sual. De um lado, a direito brasileiro n80 exige,

para a configuraC;;80 da substituiC;;80 processu
ai, que a substituido seja pessoa determinada.

Basta que eiquem, em nome pr6prio, defenda

interesse alheio, para que tenhamos hip6tese

de legitimaC;;80 extreordinerie par sUbstituiC;;80

processual(CPC art. 6° ). Par outro lado, ainda
que co-Iegitimados aaC;;80 civil pUblica tembem

compartilhem a interesse pela reintegraC;;80 do

direito violado, na verdade es/80 pedindo mui

to mais que isso.esteo pedindo a reintegraC;;80

do direito lesado em proveito de todo a grupo

iesedo"

Nao havendo a leqitirnacao do individuo

para a tutela de direito individual homogeneo,

afasta-se a problematica encontradi9a na le

gisla980 portuguesa, tratando-se unica e ex

clusivamente de legitima9ao extraordinaria par

" Art. 60 Ninguem podera pleitear, em nome proprio,
direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

20 Mazzilli, Hugo Nigro, idem, ibidem, p. 12
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substituicao processual, nao havendo a inci

dencia de dupla leqitirnacao.

4- DIREITO AAUTO-EXCLusAo

Para que se possa analisar a questao da Iitis

pendencia no direito lusitano, imprescindivel que

se analise 0 instituto da auto-exclusao, que vem

disciplinado na Lei 83/95 de 31 de aqosto".

"
Artigo 15.0 Direito de exclusdo por parte de titulares dos

interesses em causa
1 - Recebida pettcao de accao popular, serao citados os
titulares dos interesses em causa na accao de que se trate,
e nao intervenientes nela, para 0 efeito de, no prazo fixado
pelo juiz, passarem a intervir no processo a titulo principal,
querendo, aceitando-o na fase em que se encontrar, e para
declararern nosautosseaceltam ou nao serrepresentados pelo
autor ou se, pelo contrarlo, se exduem dessa representacao,
nomeadamente para 0 efeito de Ihes nao serem apficavels
as decis6es proferidas, sob pena de a sua passlvldade
valer como aceltacao, sem prejuizo do disposto no n.O 4.
2 - A cltecao sera feita por enuncto ou anunclos tornados
publlcos atraves de qualquer meio de comuntcacao social
ou editalmente, consoante estejam em causa interesses
gerais ou geograficamente localizados, sem obrigatoriedade
de identificacao pessoal dos destlnatartos, que poderao ser
referenciados enquanto titulares dosmencionados lnrerosses. e
por referenclaaaccao de que se trate, a ldentlficacao de pelo
menos 0 primelro autor, quando seja um entre varies, do reu
ou reus e por mencao bastante do pedido e da causa de pedir.
3 -Quandonao forpossfvel individualizaros respectivos tltulares,
a ctrecao prevista no numero anterior far-se-a por referencla
ao respectivo unlverso, determinado a partir de circunstancia
ou qualidade que Ihes seja comum, da area geogratica em
que residam ou do grupo ou comunidade que constituam, em
quaIquercasosemvincu lac;aoaidentificac;ao constantedapeti«;:ao
inicial, seguindo-se no mais 0 disposto no numero anterior.
4~ Arepresentac;ao referida no n.O 1e aindasusceptivel de recusa
pelo representado ate ao termo da produc;ao de prova ou fase
equivalente, pordeclarac;ao expressa nos autos.

Artigo 19.0 Efeitos do coso ju/godo
1 - As sentem;as transitadas em julgado pro{eridas em
acC;oes ou recursos administrativos ou em acC;oes civeis,
salvo quando juigadas improcedentes por insu{jciencia
de provas, ou quando 0 julgador deva decidir por
forma diversa {undado em motivac;oes proprias do caso
concreto, tem e{jcacia gerai, nao abrangendo, contudo,
os titu{ares dos direitos ou interesses que tiverem
exercido 0 direito de se auto-excluirem da representac;ao.
2 - As decisoes transitadas em julgado sao pubiicadas a
expensas da parte vencida e sob pena de desobediencia,
com menc;ao do transito em jutgado, em dois dos jarnais
presumiveimente lidos peto universe dos interessados no
seu conhecimento, Q escotha do juiz da causa, que padera
determinar que a publicac;ao se {ac;a por extracto dosseus
aspectos essenciais, quando a suaextensao desaconsethar a
pUbticac;ao por inteira.

A Lei de Ac;:ao Popular Portuguesa22 esta

belece, em mais de um artigo23, a possibilidad

de afastamento da Iide, por meio do instituto da

auto-exdusao, Traca a doutrina um paralelo com

as class actions americana, entendendo ser essa a

origem da previsao normativa lusltanas- A grande

controversia que pode surglr, contudo, e relativa

ao alcance desse direito e exclusao, A nor..'
ma da LAPP e deveras imprecisa, geran':
do controverslas acerca de seus Iimites.

Possibilitando-se a tutela de interesses tran

sindividuais por natureza, bem como de individu

ais homoqeneos, a outorga da auto-exclusao, con

tude, tem que ser analisada com temperanc;:a. Nao

ha como aplicar-se esse instituto quando tutela-so

direito difuso ou coletivo. A auto-exclusao a que

alude a lei ha de focar-se, portanto, na tutela dos

danos individualmente sofridos. A condenacao re

ferente a essesdanos, slngulares que sao,eque se

possibilita 0 direito de excluir-se 0 particular, para

que depois postule individualmente a tutela pre
tendida.

Outro nao pode ser 0 sentido da norma.

Como se justificar, portanto, que possam lnurne

ros cidadaos que se auto-excluiram da Iide, ajuizar

a mesma acao ja julgada improcedente, visando

a tutela do mesmo direito? Ao reu seria imputa

da uma carga i1egitima, ferindo-se, claramente, 0

principio da isonomia".

22 Doravante LAPP

23 Arts. 14;15e 19da Lei 83/95 de 31 de agosto.

24 "Mas 0 criterio dooptoutedopotin,comoforma desubmissao,
ou nao,do terceiro ao julgado, e proprio das class actions. A
rule 23, c 2 e c 3 das Federal Rules de 1966, expressamente
prey€! a possibilidade de optar-se pela exclusao da coisa
julgada, sendo abrangidos porela aqueles que,informados da
demanda damaneira me/horsegundo ascircunstancias(inclusive
mediante intima~iio pessoa/, quando aspessoas forem passfveis
deidentifica~{JO), naotiverem procedido aopedidode exclusao.
Eocriterio denominado optout,recentemente reafirmado pela
Suprema Corte norte-americana, que dispensou os demais,
nao optantes pela exclusao, de expresso consentimento para
integrar a demanda (0 que corresponderia ao criterio do opt
in). Em outras palavras, adotando 0 criterio do opt out, os
que deixam de optar pela exclusao serao automaticamente
abrangidos pela coisa julgada, sem necessidade de anuencia
expressa. Grinover, AdaPellegrini, idem, ibidem, p. 13

25 Assim, nao concordamos com Freitas, Jose Lebre de, idem,
ibidem, p. 20, quandoassevera que "0 autore dito representar
todos osdemais titulares dosdireitos ou interesses em causa,
comexcep«;:ao daqueles quea eleseassociem emlitisconsorcio

Nao ha como 0 cldadao postular a tutela de

interesse difuso. Este nao existe, sendo 0 inte

sse untco e de todos, nao haven do como repar

10. Dai ser conceituado como transindividual.

gica a norma neste particular, devendo ser Iida

om as ressalvasapontadas.

Sendo 0 titular do interesses difusos uma co

unidade e coletivos, uma colectividade, como ja

stou demonstrado, ter-se-fa clara identidade de

rtes, pedido e causa de pedir. a cidadao emero

bstituto, inclusive constitucionalmente previs

6, para a tutela desses interesses. Independen

ente do individuo ou orqao que esta litigando

cessivo ou que, pelo contra rio, declarem expressamente
uerer ficar excluido da representacao.I...)esse sistema foi

claramente inspirado nas dass actions norte-americanas, que
igualmente apelam aidela de representacao paradela extrair
a vlnculacao global, pela sentence, do grupo representado.
fIe pode ser extremamente gravoso para 0 titular do interesse
cctectivc, ou sobretudo difuso, que, ncio exercendo 0 direito de
ac~ao abinitio ouporrecurso atntesvencao como terceiro, ndc se
tenha excluido darepresentapio.(g.n.)

Art. S2" 13 da eRP.
no contexto da lei destaca-se a norma insfta

o artigo 15 n. 1, da Lei n. 83/95, que prescreve:
ecebida peticao da ac~Cio popular, serCio citados os

Itufares dos interesses em causa na aq:ao de que se
rata, e nCio intervenientes nela, para 0 efeito de, no
razo fixado pelo luiz, passarem a intervir no processo

tftulo principal... ou se, pelo contrario, se excluem
essa representacao, nomeadamente para 0 efeito
e nao Ihes serem opiiaiveis as decisoes proferidas...If.
. Tal norma confere a prerrogativa de os membros
o grupo a que a aec;ao popular se reporta dela se
uto-exduirem, prerrogativa eonferida com visto dos
epresentados eseaparem ao easo julgado da decisCio. 56

no ambitode bensdivisfveis (e nao no de bensindivisiveis,
insusceptiveis de apropriac;ao individual, objeetos dos
interesses difusos) e que 0 direito de auto-exclusao
permite 0 afastamento do caso julgado da decisCio
proferida na aec;ao popular e a eonsequente oportunidade
de 0 auto excluido propor, futuramente,uma aec;ao
singular.Os bens divisfveis scio objeeto des chamados
"interesses individuais homogeneos", tendo
presente 0 referenciado alcanee eoneeitual.
Assim sendo, 0 alcanee e sentido da norma insfta no n.
1do artigo 15 da Lei n. 83/95, impliea que as normas do
artigo 1, do mesmo diploma legal, sejam 1nterpretados
no sentido de abarearem nao 56 "os interesses difusos",
mas tambem "os interesses individuais homogeneos".
8....".AQ:Ao POPULAR INTERESSES DIFUSOS LEGITIMIDADE
INTERESSES INDIVIDUAlS HOMOGENEOS, Processo 978503,
numero eonvencional, JSTJ00032245, Relator Miranda
GusmCio.

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

em julzo, 0 que incide e a figura da substitulcao

processual.

A unica ilacao passiveI de ser extraida,

pois, e considerar que 0 direito de auto-exclu

sao se limita a tutela dos interesses individuais

hornoqeneos, uma vez que cabivel sua defesa

de per se. Corrobora esse entendimento 0 jul

gada proferido nos autos no. 97B503, Supremo

Tribunal de Justica, Relator Miranda Gusrnao:

Assim, nao ha como entender-se cabivel a

auto-exclusao na tutela dos interesses difusos ou

coletivos. Tratando-se de direitos de um grupo,

sua tutela s6 podera ser feito por meio de subs

titutos processuais, sob pena de ficar sem prote

c;:ao.

Ademais, aceitando a exclusao, decis5es

sobre a mesma parte, pedido e causa de pedir

poderiam ser dadas de maneira contradit6ria,

quedando sem salvaguarda 0 direito almeja

do, e esvaziando, in concreto, a garantia da

inafastabilidade. Imagine-se a decisao que

determina que a Fabrlca BETA pare de lancar

poluentes, e por meio da auto-exclusao, e pro

posta nova acao, cuja declsao e oposta. Qual

a solucao a ser adotada?

5- L1TISPENDENCIA

Ainda que 0 direito lusitano discipline 0 ins

tltuto da auto-exclusao, nada disp5e acerca da

eventual concornltancla de acoes propostas a ti

tulo individual e coletivo, nas hip6teses de inexis

tencia de manifestac;:ao expressa favoravel aauto

exclusao.

Como vimos, 0 instituto da auto-exclusao

s6 tem aplicabilidade no trato das demandas in

dividuais homogeneas. Por certo que tratando

se de ac;:ao para tutela de interesses coletivos

ou difusos, nao se vislumbra a ocorrencia de

Iitispendencia,uma vez que ha diversidade de par

tes e pedidos.

Nos termos dos artigos supra colacionados,

observa-se que em nao havendo a auto-exclusao,

os titulares dos interesses individuais homoge

neos seriam atingidos pelo decisum. Contudo,as

garantias de efetiva ciencia da ac;:ao sao precarias,
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nos termos do art. 15° / 2 e 3. Assim, tratando-se
de direito individual em sua essencia, entendo

que nao havendo clencia efetiva da acao, devida

mente comprovada, a auto-exclusao operar-se-a a

qualquer tempo.

Ou seja, podera 0 lesado ingressar com sua

acao individual, ainda que depois do termo pre

visto no art. 15° /4 da Lei 83/95, restando afastada

eventual aleqacao de litispendencia. 0 que se ex

c1uiria, nesse case, e a legitimidade do substituto

processual para atuar em nome do lesado.

Nao obstante, na hipotese de efetiva ciencia

da demanda coletiva, devera a parte manifesta-se

acerca da auto-exclusao, no prazo fixado pela le

gisla~ao. Nesse prisrna, entendo que com a cien

cia e posterior ingresso da acao, antes, porern, do

termo previsto na lei(art. 15°/4), nao ha como se

exigir a expressa mamfestacao de auto-exdusao
da parte da /ide coletiva, operando-se automati
camente. Ou seja, presurne-se 0 interesse do lesa

do de /itigar lndlvldualmente".

Diversa, po rem, e a hipotese de ciencia e in

gresso de a~ao em momenta posterior. Havera,

ai, clara litispendencia entre a a~ao coletiva e a

individual, devendo esta ultima ser extinta, uma

vez que ja houve a cltacao na primeira demanda,

estando na fase de dllacao probataria, quando do

ingresso da segunda acao em juizo(art. 481°, c e

497° a 499° do CPC Portugues).

Tratando-se de hipatese de sUbstitui<;:80

processual, parcela da demanda coletiva e
igual a individua, configurando-se a /itispen

dencia, ante a trip/ice identidade,.

Assim, a interpreta~ao a ser extraida do texto

normativo, em confronto com a Constitui~ao vi

gente e as garantias previstas no art. 20 da Cons

titui~ao da Republica Portuguesa, tais como con

tradit6rio e ampla defesa, e de que, ante a falta de

ciencia do lesado acerca da propositura da a~ao

l7 "Talvez tambempudesseter-se estabelecido quea propositura
de uma ao;aopor um qualquerdosinteressados para a tutela
do seu interesse individual equivale automaticamente a sua
exdusao de umaac;ao popularpendente, soluc;ao que, mesmo
na ausencia de uma previsao legal, parece ser, alias, a unica
admissfveJ!" Sousa, MiguelTeicxeira de, idem, ibidem, p.309

coletiva, duvldas nao ha de que este podera pro

por a demanda a titulo individual, operando-se

auto exclusao a qualquer tempo".

No direito brasileiro, nao ha previsao expres

sa da auto-exclusao. Contudo, a substltulcao pro'

cessual tem /imites menos abrangentes, na tutela

dos interesses individuais hornoqeneos. Ainda

que, em tese, envolva todos os titulares dos direi

tos em jogo, apenas no caso de procedencia da

acao havera a vlnculacao de todos ao decisum, nos

termos do art. 103, IIIdo CDC'9. Assim, no caso d

irnprocedencla, cada lesado podera propor uma

acao individual". Contudo, nao mais se admitem

acces coletivas. Aqueles que ingressaram na acao
como assistentes litisconsorciais tarnbern nao po
derao mais propor acoes singulares.

Essa llacaose extrai da leitura do paraqrafo 2°

do mesmo artigo, que autoriza, no caso de impro

cedencia, apenas 0 manejo de acoes individuais".

Via de regra, pols, essa declsao de irnprocedencia

vincularia a to dos, uma vez que trata-se de subs-

28 "Sera inadmissivel que, par via da consecrecao do direito de
accao popular, estes principios possam sersubvertidos e que
um cidadao que, antes da Lei 83/95, era livrede proper uma
nova eccao paratutelado seu dlreito au interesse leqltlmo, ou
de impugnar, alnda, seestivesse a tempo,0 actoadmlnistrativo
recorrdio, veja este seu direlto fundamental suprlmido? A
respcsta nao pode, sob pena de viclacac da Constltukao,
deixar de ser negativa, pols nem a cltacao edital, ou atraves
de metes de comunicac;ao social, pod era constituir presunc;ao
inilidivel doconhecimento daacC;ao portodosasinteressados".
Freitas, Jose Lebre de, idem, ibidem, p. 20.

29 Art. 103. Nas agoes coletivas de que trata este c6digo, a
sentenga fara coisa jUlgada(...)J11 - erga omnes, apenas
no caso de proced€mcia do pedido, para beneficiar todas
as vitimas e seus sucessores, na hip6tese do inciso JII do
paragrafo unicodo art. 81.

30 Adota Grinover, Ada Pellegrini, in A a(oo Ovil Publica no
STJ. Revista de Processo. Ana 25, no. 99 Julho"Setembro de
2000, p. 9, 0 mesmo entendimento: "Mas, para os interesses
individuais homogeneos, divisfveis parnatureza e comtitulares
individualizados(ou individualizaveis), a lei adotou 0 esquema
da coisa julgadaergaomnes , mas secundum eventum litis: ou
seja, em caso de sentenc;a favoravel, todos os componentes
do grupo, dasse au categoria serao beneficiados: mas em
caso de sentenc;a desfavoravel, a coisa julgadaoperara apenas
para impedir novas demandas coletivas, ficando aberta aos
interessados que nao tiverem intervindo no processo como
litisconsortes a viadas ac;6es individuais".

31 Art. 103. Nas ag6es coletivas de que trata este codigo, a
sentenga fara coisa jUlgada(...)§ 2° Na hipotese prevista
no inciso Ill, em caso de improced€mcia do pedido, os
interessados que nao tiverem intervindo no processocomo
Iitisconsortes poderao proporagao de indenizag80 a titulo
individual.

Ui~ao processual. Uma vez autorizada a substi

I~ao, seguir-se-ia a regra comum, estendendo a

utabilidade a todos.

Entretanto, haveria clara violacao ao direito

acessoajurisdi~ao obstar-se 0 ajuizamento de

ao individual, uma vez que nao ha previsao do

reito a auto-exclusao.

Assim, a norma em epigrafe acaba por con

etizar com plenitude 0 princlpio da inafastabi

ade.

Por sua vez, autorizar 0 ajuizamento lndefi

do de acoes coletivas acabaria por violar 0 prin-

pio da Isonomia, imputando ao reu uma carga

gitima. Ou seja, 0 reu teria que se defender por

versas vezes da mesma acao coletiva, que 56

nsitaria em julgado no caso de procedencia,

"A coisa julgada, assim, tera eticaciat ...)c)erga

omnes, quando se estiver diante da defesa de inte

sses individuais bomoqenec», mas, nessa hipote
, apetias havera eticacia erga omnes se a demon
a for juigada procedente; a improcedencia, seja

la fundamentada em quaiquer motive, quando

a detesa dos interesses transindividuais, noo induz

tal eticaciaidesde que noo tenham Intervindo na

~oo coletiva como iitisconsortes, os interessados

oderoo ajuizar suas proptias demandas a titulo

indivtdualiatt. 103, pataqraio 2° da Lei 8078/90)".

Vigliar, Jose Marcelo, Idem, ibidem, p.115-116.

A regra do art. 104 do CDC, por sua vez, pre

oniza:

Art. 104.As a~6es coletivas. previstas nos inci

sos i e /I e do paragrafo unico do art. 81. noo indu

zemiitispendencia para as a~6es individuais, mas os

efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultro partes

a que aludem os incisos /I e II/ do artigo anterior noo

beneficiariio osautores das a~6es individuais, seniio

for requerida sua suspensiio no prazo de trinta dias,

a contar da ciencia nos autos do ajuizamento da

a~iio coletiva.

No que se refere aprimeira ressalva, trata-se

de norma despicienda. Tratando-se 0 pedido de

duzido em sede de a~ao para tutela dos interesses

transidividuais por natureza, diverse do individu

al, por certo que nao ha ocorrencia de litispenden

cia.

I Jornada de Dlrelto Civil e ProcessualCivil

''N{io htJ tmsoenoencse, por obvio, no cotejo

entre a agao individual e as agBes para tutela de

direitos difusos ou cotetlvos. A conciuseo decorre

nao apenas da dicceo expressa do art. 104 do

CDC, como iembem pela propria natureza das

ag6es examinadas. De fato, em releceo as ag6es

para defesa de direitos colet/vos e difusos ede se

notar que esses direitos pertencem a toda coteti

vidade ou a um grupo tieterminedo, e nao a cada

individuo considerado isoladamente(...). Ora,

para os direitos difusos e colet/vos sequer se ha

de pensar em lit/spendencia em re/agao a direitos

individuais que envolvam 0 mesmo fato. Isso por

que 0 individuo nso tem legitimidade para propor

a agao colet/va"".

Quando analisa-se a tutela dos interesses

individuais homoqeneos, ha alguma dlssonancia

na doutrina. Para alguns estudiosos, haveria uma

conexao entre a acao individual e a coletiva, e nao
lltispendencia.

Ha ainda vozes que afirmam que tratar-se-ia
de hlpotese de contlnencia, abrangendo 0 pedido

individual hornoqeneo 0 pleito singular, incidindo

a regra do art. 275 do CPC Portugues ou do art,

104 do CPC Brasileiro, imp/icando na reuniao de

acoes para julgamento conjunto".

az Marinoni, tulz Guilherme,Arenhart, Sergio Cruz, inManual
do Processo de Conhecimento, 2a Ed., SP:RT, 2003, p.
788

33 Martins, Antonio Payan, idem, ibidem, "...0 pedido da acc;ao
coletiva contem as pedidos, formulados nas diferentes acc;oes
individuais, no que respeita ao reconhecimento do dever de
indemnizar, em relal;ao as partes, ha coincidencia perfeita de
sujeitos passivos e, quanto aos 5ujeitos activos, a identidade
resulta do facto que 0 legitlmado a acc;ao coletiva e substituto
processual de todos as membros da dasse, sendo portador
em juizo,dosinteresses de cada um e de todos; 0 objectoda
a~ao colectiva, mais amplo, abrange 0 das acc;6es individuais.
(onsequentemente, uma vez proposta a aCl;a? colectiva,
verificar-se~a um nexode continencia ou dupla Iitispendencia
desta acc;ao em relac;ao a todas as ac~6es individuals ja
propostas ou que 0 venham a serIf. Discorre Grinover, Ada
Pellegrini, idem, ibidem, p.30"Dutra ea relo£;ooque se estabelece
entre uma a~iio coletiva em defesa de interesses individuais
homogeneos e as demandas individuais. Aqui, nao hd co~o se
excluir a continf?ncia.O pedido do a(Qocoletiva reparat6rta aos
individuos pessoafmente lesados cantem aspedidos individuais,
formulados nos distintas Q(oes indinizatorias, no querespeitQ ao
reconhecimento dodever deindenizar.
Ahip6tese eregida peloart. 104 do(PC.Com relo(oo aspartes, hd
coincidencia perfeita dos sujeitos passivos e, quanto aossujeitos
ativos, a identidade resulta do circunstoncia deque0 legitimado
a Q~aO coletiva e0 adequado representante de rodos. Talvez se
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Tenho, contudo, que esta ilacao nao
convence. Reza 0 art. 104 do CPC Brasileiro que

"da-se a contlnencia entre duas ou mais acoes

sempre que ha identidade quanta as partes e

a causa de pedir, mas 0 objeto de uma, por ser

mais amplo, abrange 0 das outras".

Diversamente do que pode parecer por meio

de uma analise descurada, 0 pedido individual ho
rnoqeneo nao engloba 0 singular. Ao contrarlo, e

inclusive menos abrangente,pois formula pleito

qenerico, enquanto 0 pedido singular postula, re

gra geral, uma condenacao certa. A unica hip6te

se que se vislumbra e da existencia de pedidos

iguais, quando a acao individual nao postular a

fixacao do quantum, deixando-a para a fase de

liquidacao".

"Nao se deve confundir continencia com litis

pendencia: na conttnencia 0 pedidodeuma demanda

abrange{contem} 0 pedidodeoutra. Pedido aqui nao

eo conjuntO dospedidos formulados em uma petioio

inicial, mas cada um dos pedidos efetivamente dedu

zidos. 5eem uma demandaha tres pedidos ena outra

hadoispedidos, naoh6continencia porquea primeira

conteria a segunda: se os pedidos formulados na se-

possa fa/ar, na especie, de uma nova hip6tese de continencia,
poquanto a aprte ideolcqica, portadora em juizo dos direitos
individuais homcqeneos, abrange a todos os seus distintos
titu/ares.Aidentidade da causa de pedir eevidente. Eo objecto da
at;iiocoletiva, mais amplo, abrange 0 das at;6es indlvtduais".

34 CPCB Art.286.0 pedidodeveser certo au determinada. EHerro,
porern, formular pedido qenertco: I - nas acces universais, se
nao puder0 autorindividuar na petlcao asbensdemandados;
II - quando nao for possivel determlnar, de modo definitivo,
as consequencras do ato ou do fato ilicita; III - quando a
determtnacao do valor da condenacao dependerde ato que
devaserpraticado pel a reu

CPCP - ARTIGO 471.·
(Pedidos genericosJ
1.Epermitido formular pedidos qenerlcos nos casas seguintes:
a) Quando 0 objectomediatoda accgosejaumaunlversalldade.
de factooude direito;
b)Quando nee seja aindapossivel determinarde mododefinltlvo,
asconsequencras do facto lifclto, ou 0 lesado pretenda user da
faculdade que Iheconfere 0 artigo569.odo C6digo Civil;
c) Quando a fixacao do quantltatlvo esteja de pendente de
prestecao de contas ou de outro acto que deva ser pratlcado
peloreu.

2 - Nos casas das alfneas a) e b) do numero anterior 0 pedidoe
concretizado atraves de llquidacao, nos termos do disposto no
artigo 378.°, salvo, no caso da alinea b), quando para 0 efelto
caiba 0 processo de inventthio ou a autornaotenhaelementos
que permitam a concretiza<;ao, observando-se entaoa disposto
non.O 6 doartigo805.0 •

gunda demanda tattibetn tiverem sidoformulados ria
primeira, 0 casoede litispendencia parcial. Na conti

nencia05 pedidos da causa pendente soadiverso: um

engloba0 outro. Umexemplo podeelucidar: sesepede

a anulacao de um contrato, em uma demanda, e a

anutacao deuma c/ctusula do mesmo contrato, embo
ra diferentes 05 pedidos, 0 primeiroengloba0 outto"."

Assim, entendo que a hipotese nao configu

raria contlnencla, ou mesmo conexao, a objeto da

acao individual hornoqenea, no maximo, e repro

duzido na acao singular. Assim, sendo a parte au

tora da acao coletiva substituta processual, 0 que

haveria, nesses casos, seria litispendencia parcial,

o que ensejaria a extincao de uma das acoes,

Contudo, salvaguarda a Lei 8078/90 a possi

bilidade de ajuizamento de acoes individuais. De

veras, analisando a ultima parte do art. 104 deste

diploma legislativo, observa-se que havendo con

comitancia de acoes, a acao individual sera valorada,

excluindo-se do substituto processuala legitimidade

para defender este lesado especifico em julzo".

Art. 104. As a,iies coletivas, previstas nos inci

sos i e Ii e do paraqraio unico do art. 87, nao indu
zem litispendenciapara asa,iies individuals, mas os

efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes

a aue aludem os inc/sos Ii e III do artigo anterior nao

benefic/araoosautoresdasaeDes individuais. senao

for requerida suasuspensao no prazo de trinta dias.

a contar da cienc/a nos autos do ajuizamento da
acao coletiva.

Assirn, afasta-se a aleqacao de litispenden

cia, na tutela dos interesses coletivos no direito

brasileiro, inclusive quando a acao tiver por obje

to a defesade interesses individuais homoqeneos,

por forca de expressa previsao legal preconizada

no art. 104 da lei 8078/90.

35 Didier, Fredie lt.tdem, ibidem, p.144

36 "As acces para a tutela de direitos lndlvlduats hcmcqeneos,
portanto, tratam de direitos para cuja protecao a indivfduo
tem leqttimacao concorrente. Poderiam, par isso mesmo, essas
ecoes,em tese, operara lltlspendencla nao apenas em relecao
a outraa~ao coletiva proposta para a defesa desses tnteresses,
mas ainda para as acoes Individuals, propostas por cada urn
doslesados paraa setrstecao de suas especificas pretensoesl...).
Porem, a leiexclul expressarnente essa possibilidade, dandoao
terna disciplina propria e particular. E 0 que se Ie do art. 104
do CDC". Marinon!, Luiz Guilherrne, Arenhart, Sergio Cruz,
idem, ibidem, pp.789-790

6 - CONCLUsAo

Da analise da materia observamos que a tu

tela des interesses coletivos lato sensu trouxe di

versas modificacoes pontuais em institutos classl
cos do processo civil, de forma a concretizar com

plenitude 0 principio da inafastabilidade da juris

dic;ao, sem violar outras garantias constitucionais.

Essas modlficacces se fazem presentes nos

ordenamentos juridicos lusitano e brasileiro, con

forme demonstramos acima.

Apes analisarmos os conceitos de interesses

difusos, coletivos e individuais hornoqeneos, de

monstramos que a litispendencia entre acao indi

vidual e coletiva apenas poderia se fazer presente

na tutela de interesses individuais hornoqeneos,

afastando-se a identidade de partes ou de pedi

dos aptas a ensejar a ocorrencia de lltlspendencia,

na tutela dos interesses ontologicamente transin

dividuais.

No ordenamento juridico lusitano a previsao

do instituto da auto-exclusao autoriza a ocorren

cia de lltispendencia e extlncao da acao individu

al,desde que haja ciencia inequivoca da demanda

coletiva, sendo 0 pleito de exclusao formulado

ap6s 0 termo previsto em lei.

No Brasil, por outro lado, ha expressa ressal

va da inexistencia de lltispendencia entre acao in

dividual e coletiva, cabendo ao lesado optar, ou

nao, pelo ingresso em juizo com demanda singu

lar,a qualquer tempo.
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CABIMENTO DE A(.Ao RESCISORIA EM SEDE DE JUIZADOS
ESPECIAIS FEDERAlS

t.Introducao

o respeito acoisa julgada previsto no art,5°,

else XXXVI, da Constituicao Federal vem cada

z mais sendo relativizado pela doutrina e ju

prudencia. Entretanto, essa evolucao nao esta

orrendo nos Juizados.

o grande desafio nos processes que trami

m nos Juizados Espeelais Federais econciliar os

indpios que regem os Juizados - celeridade e

conomia processual - com os prindpios consti

uelonais do devido processo legal e do acesso a
ustica (ou inafastabilidade do controle jurisdielo

al).

Neste artigo se anallsara se a coisa julgada

eve ser observada, em qualquer hipotese, em

prol da celeridade e da economia processual que

norteiam os Juizados.

2. Da Coisa Julgada e da acao
rescis6ria

A coisa julgada e um instituto previsto na

Constitulcao Federal, no titulo referente aos direi

tos e garantias fundamentais, determinando que

a lei nao prejudicara 0 direito adquirldo, 0 ate ju

ridico perfeito e a coisa julgada. Visa, assim, esse

instituto, ao garantir a imutabilidade da decisao,

preservar a seguranc;:a juridica e a estabilidade

social. Como bem disse l.ulz Guilherme Marinoni

(2002) "a imodificabilidade da coisa ju/gada e ca

taaeristica da propria coisa ju/gada, institute im

prescindivel 6 afirmac;:Cio do Poder ludiciario e do

EstadoConstituciorial, aiem de garantia do cidadao

6 estabilidade da tutela jurisdicional, corolario do

direito fundamental da a~Cio e do principio da pro

tec;:Cio da confianc;:a."

A coisa julgada pode ser formal - quando a

senten~a se torna lmutavel, precluindo os prazos

Juiza Federal Claudia da CostaTourinho Scarpa

recursais - ou pode ser material - quando os efei

tos da sentenc;:a se tornam lmutaveis, a relacao de

direito material deeldida nao pode mais ser discu

tida nesse nem em nenhum outre processo. "Sem

a coisa julgada material nCio na ordem juridica e
possibilidade de 0 cidadao confiar nas decis6es do

Judkiario. NCio hd, em outras poiavras, Estado de

Diretto, (Marinoni, 2002)

No entanto, a imodilicabilidade da sentence

pode ser afastada. Quando determinadas senten

cas sao prolatadas com determinado vielo, para

reparar essa injustica, admite-se a acao rescisoria.

As hipoteses de desconstituicao da coisa julgada

sao taxativas e estao previstas no art,485 do CPC.

Art 485. A sentenc;:a de rnerlto, transitada em

julgado, pode ser reselndida quando:

1- se verilicar que foi dada por prevarlcacao,

concussao ou corrupcao do juiz;

II - proferida por juiz impedido ou absolute

mente incompetente;

III - resultar de dolo da parte vencedora em

detrimento da parte vencida, ou de colusao entre

as partes, a lim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar literal dlsposicao de lei;

VI - se fundar em prova, cuja falsidade tenha

sido apurada em processo criminal, ou seja, pro

vada na propria acao resclsorla:

VII - depois da sentence, 0 autor obtiver do

cumento novo, cuja exlstencia ignorava, ou de

que nao p6de fazer usc, capaz, por si so, de Ihe

assegurar pronunciamento favoravel:

VIII - houver fundamento para invalidar con

fissao, deslstencla ou transacao, em que se baseou

a sentence:

IX - fundada em erro de fato, resultante de

atos ou de documentos da causa.
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A acao rescisoria, entao, esta prevista legal

mente e destina-se a modificar, dentro do prazo

de dois anos, a coisa julgada, que e constitucional,

a fim de reparar um grande erro, ou seja, a proia

cao de uma sentenc;a com vicios. 0 objetivo fun

damental e garantir a parte um julgamento justo,

que seu pedido seja julgado pelo Poder Judiclario

de forma correta, sem vicios, dando, assim, efetivi

dade ao principio do devido processo legal. Ao se

admitir 0 cabimento da acao rescisona aplica-se 0

principio da proporcionalidade, preponderando

os principios do devido processo legal e do acesso

ajustica em detrimento do principio da seguranc;a
juridica.

3. Da coisa julgada inconstitucionai

Reputa-se coisa julgada inconstitucionai

quando a sentenc;a inconstitucionai e revestida

da coisa julgada. Eas sentenc;assao inconstitucio

nais quando: a) eaplicada lei inconstitucional; b) a

lnterpretacao e incompativel com a Constitulcao:

c) se deixa de aplicar a lei por considerar incons

titucional quando na verdade e constitucional; d)

ofende a Constitulcao Federal; e e) quando, em

bora sem incidir em nenhuma hipotese anterior,

gera resultado incompativel com a Constituicao.

As sentenc;as inconstitucionais, para aiguns

doutrinadores, sao juridicamente inexistentes e,

portanto, nao fazem coisajulgada. Entretanto, para

a grande maioria dos doutrinadores e 0 proprio

Supremo Tribunal Federal, as sentenc;as inconsti

tucionais existem e a coisa julgada somente pode

ser desfeita por meio de acao resclsorla (art.485,V)

ou com base nos art. 741, paraqrafo unlco, e 475,

L, §10, ambos do CPC, que assim disposm:

Art.?41 - Na execucao contra a Fazenda PU

blica, os embargos so poderao versar sobre:

11- inexigibilidade do titulo;

Paragrafo unico - Para efeito do disposto no

inciso II do caput desde artigo, considera-se tam

bem inexigivel 0 titulo fundado em lei ou ate nor-

mativo declarados inconstitucionais pelo Supr

mo Tribunal Federal, ou fundado em apllcacao 0

interpretacao da lei ou ate normativo tidos pel

Supremo Tribunal Federal como incompative
com a Constituicao Federal.

Art.475- L A impuqnacao somente poder
versar sobre:

II - inexigibilidade do titulo

§1° Para efeito do disposto no inciso II do ca

put deste artigo, considera-se tarnbern inexigive
o titulo fundado em lei ou ate normativo declara

dos inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Fe

deral, ou fundado em aplicacao ou interpretaca

da lei ou ato normativo tidos pelo Supremo Tribu

nal Federal como incompativeis com a Constitui
c;ao Federal.

Com efeito, analisando os artigos acima

transcritos, verifica-se que a relativizacao da coi

sa julgada vern, de fato, crescendo, pols alern das

hipoteses de cabimento da acao rescisorla, com

reforma do CPC pela Lei 11.232, de 22 de dezern
bro de 2005, admite-se desfazer a coisa julgada

no momento da execucao quando as sentenc;as
forem inconstitucionais.

o 5TF, inclusive, entende que a decisao de

inconstitucionalidade retroage sobre a coisa jul

gada, ou seja, retroage mesmo que a sentenc;a

exequenda tenha sido prolatada no momento em

que 0 STF nao havia declarado a inconstituciona

lidade da lei ou tenha a sentenc;a adotado inter

pretacao que nao tenha sldo declarada pelo STF

incompativel com a Constitulcao Federal. 0

nistro Gilmar Mendes, no julgamento do RE - ED
328812, afirmou em seu voto:"seao Supremo
bunalFederal compete, precipuamente, aguarda do
Constituiciio Federal, ecerto queasuainterpretacao
do texto constitucional deveseracompanhada pe
los demais Tribunais, em decorrencia do efeito deti
nitivo absoluto outorgado asua decisiio. Niio estou
afastando, obviamente, 0 prazo dasrescis6rias, que
devero serobservado. Ho um limite, portanto, asso
ciado aseguranc;a juridica. Mas niioparece admissf
velque estaCorte aceite diminuir a eficocia de suas

soes com a manutenc;iio de decisoes diretamen
ivergentes aintetpretacao constitucional aqui
ulada. Assim, se somente pormeio de controle

50 de constitucionalidade, portanto, an05 ap6s
uestoes terem sido decididas pelos Tribunais

°norios, eque 0 Supremo Tribunal Federal veio a
ecio-Ias, eaac;iio rescis6ria, com fundamento em

C;iio literal de lei, instrumento adequado para a
erac;iio dedecisao divergente."

No meu entender, com a devida venia, a re

c;ao de uma declsao de inconstitucionalidade

re a coisa julgada e uma ofensa ao controle di-

ode constitucionalidade, pols, no momenta da

lacao da sentenc;a, nao havia nenhuma decisao
STF e 0 juiz, cumprindo 0 seu dever jurisdicio

I de controle de constitucionalidade, ao analisar

ei entendeu que esta era constitucional. Enten

r de forma contrarla seria nao admitir 0 controle

uso de constitucionalidade pelo Juiz ordinario,

Docabimento da ac;:ao rescis6ria nos
Juizados Especiais Federais

o art. 59 da Lei no 9.099195 e claro ao inadmi

fir a propositura da resclsoria nas causas sujeitas

ao procedimento dos Juizados Especiais. E, a Lei

° 10259/2001, que dlspce sobre a lnstituicao dos

uizados Especiais Civeis e Criminais no ambito

a Justic;a Federal, estabelece que se aplica 0 dis

osto na Lei nO 9099195, no que nao conflitar com

sta lei.

Entende-se a razao de a Lei nO 9099195 fazer

ssa prolblcao, vez que 0 principio norteador dos

Juizados Especiais e a celeridade, ou seja, deve-se
prestar a [urisdicao de forma rapida, sem formali

dades. Assim, permitir que, apes 0 transite em jul

gado, a sentenc;aseja desfeita seria um atraso con

sideravs] na prestacao jurisdicional contrariando a

finalidade dos Juizados Especiais.

Entretanto, os principios norteadores dos

Juizados devem estar em consonancia com os

principios constitucionais fundamentais do devi
do processo legal e 0 do acesso a justice. 0 devido
processo legal esta relacionado com a plenitude

do direito de defesa e 0 acesso a justic;a tem como

pressuposto que todas as pessoas possam se so-

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

correr do sistema judiclario. Esses dois principios

estao diretamente ancorados no principio da dig

nidade da pessoa humana, ou seja, dar dignidade

a pessoa e assegurar 0 acesso a justic;a e garantir

Ihe a plenitude do direito de defesa.

Ao criar uma norma impedindo a acao res

cisoria nos Juizados Especiais se esta excluido

determinada questao da apreciacao judiciaria,

ferindo com isso a dignidade da pessoa huma

na, pois nao se esta permitindo que se tenha um

pleno um acesso a justica e uma ampla defesa.

E, justamente fazer essa restrlcao nas acoes que

tramitam nos Juizados Especiais e inadmissivel,

pois ao serem criados esses Juizados se buscou

garantir as pessoas de c1asse menos favorecidas

um melhor 0 acesso ao Judlciarlo, com uma deci

sao celere, porern justa. Com muita propriedade,

disse Rudolf Hutter (2004), que "para que se obte

nha a paz social, resultante de uma decisao estatal
preferencialmente dotada de criterios justos, iaz-se
imprescindfvel, inicialmente, a plenaacessibilidade
dosjurisdicionados ao 6rgiio judicial."

Entendo, por conseguinte, que permitir a

resdsao das sentenc;asprolatadas nas Varas Civeis

e nao permitir nas sentenc;as dos juizados e, em

regra, privilegiar as classes mais favorecidas em

detrimento das menos favorecidas.

As hipoteses de cabimento da acao resci

soria (excetuando-se a do inciso V do art.485 do

CPC) sao situacces excepcionais que se nao forem

consideradas nao ira assegurar a parte uma efeti

va prestacao jurisdicional. Impedir a parte de ter

sua sentenc;a rescind ida por ter side, por exemplo,

prolatada por juiz suspeito, impedido, incompe

tente ou por juiz que proiatou por prevaricacao,
concussao ou corrupcao do juiz, e violar fJagrante

mente seu direito ao devido processo legal (art.5°

L1V da CF) e seu acesso a justice (art.Sv XXXV da

CF).

Esses dois principios visam garantir uma acao

justa, que 0 processo tramite sem vicios.

Ademais, e, no meu entender, um contra

senso impedir 0 ajuizamento de acao rescisorla

no ambito dos Juizados Especiais, justamente no

momento em que estamos relativizando cada vez
mais a coisa julgada. Observe-se que os artigos
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741, paraqrafo unko, e 475, L, § 1°, ambos do CPC,

sao, conforme entendimento de grande parte da

doutrina, aplicados subsidiariamente nos proces

sos em trarnltacao nos Juizados Especiais. Logo,

e inconcebivel admitir a relativlzacao da coisa

julgada nos casos de sentences inconstitucionais

- entendendo 0 STF, inclusive, que a declsao de

inconstitucionalidade posterior retroage sobre a

coisa julgada - e nao admitir a rescisao de sen

tencas prolatadas com vicios gravissimos, ou seja,

prolatada por juiz corrupto, incompetente, impe

dido, suspeito etc.

Observe-se que no esboco do anteprojeto de

lei da Assoclacao dos Juizes Federais (AJUFE), pre

via expressamente, no art. 49, Capitulo VII, a com

petencia especifica da Turma Recursal para tratar

do processo e julgamento das acoes rescisorlas e

das revis6es criminais de seus proprios julgados,

bem como das sentences de merito proferidas

pelos Juizados Especiais Federais. Entretanto, 0

legislador deixou de positivar, em Lei Especial, 0

artigo supra citado, ficando apenas em nivel de

projeto.

5. Conclusao

Os Juizados Especiais Federais foram criados

para proporcionar uma melhor prestacao jurisdi

clonal principalmente 11 populacao mais carente,

facilitando 0 acesso 11 Justica,vez que edesneces

sana para a propositura da acao a presence de ad

voqado, ha um menor formalismo e visa-se uma

concentracao dos atos, a identidade fisica do juiz,
a oralidade.

Assim, considerando a finalidade dos Juiza

des e diante dos principios do devido processo

legal e da inafastabilidade do poder judlciarlo,

assegurados pela Constituicao Federal de 1988,

entendo que e inadmissivel proibir a propositura

da acao rescisoria em processos que tramitam nos

Juizados Especiais Federais. Uma sentenca transi

tada em julgado, mas proferida por juiz corrupto,

impedido ou suspeito deve ser afastada. Como

bem disse Candido Rangel Dinamarco (2004), "a

celeridade na decidir e a firmeza das decisoes sao

va/ores a preservar (prazos, preclusoes, coisa julga-

da material), mas noo sedescuida dos erros que po

dem ter sido cometidos e injusticas eventualment

perpetradas".

E, para conciliar a acao rescisoria com os prin

dpios da simplicidade, celeridade e da economi

processual que sao norteadores dos Juizados, QQ:;
de-se estabelecer um razo reduzido menor u

dois anos. para 0 seu ajuizamento e nao permitir

a rescisoria na hipotese de a senten~a violar Iitera[

dis osi ao de lei vez ue este dis ositivo emuito

vago permitindo. inclusive. interpreta~6es adota

das pe[o proprio STF de admitir a retroatividade

de decis6es inconstitucionais.

o que nao e possivel e em nome da celeri

dade se permitir verdadeiros abusos ao direito.

Na verdade, para manter-se a tao almejada cele

ridade e fundamental estruturar melhor as Varas

de Juizados e as Turmas Recursais. E lnconcebfvel

que as varas de Juizados tenham menos servido

res que asVaras Civeis e que sejam crladas Turmas

Recursais sem servidores e os Juizes que atuam

nas Turmas ten ham que se dividir entre os proces

sos das Turmas e os processos das suas varas de

origem.

Portanto, a busca pela celeridade nao pode

ser motive para impedir 0 ajuizamento da acao
rescisoria nos processos que tramitam nos Juiza

dos Especiais.
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/INa verdade, sea dlscussao juridica nao
tiver um termo a partir do qual a declsao nao
possa serquestionada, nao havera sentido em
falar em dis'curso juridlco, nem muito menos
em realiza-lo, Ora,um discurso juridicoincapaz

Juiza Federal Cristiane Miranda Botelho

Como resultado da coqnicao exauriente, e

nao de mere juizo de probabilidade, e necessarlo

que antes do pronunciamento judicial as partes

. ten ham tide oportunidade de manifestar suas

pretensces, sustentar suas teses defensivas, pro

duzir e contraditar as provas constantes dos au

tos, demonstrando ao julgador os motivos faticos

e 0 embasamento juridico que, no caso da parte

autora, respaldam a procedencia da demanda e,

do lade do reu, sustentam a rejeicao dos pedidos

declinados na inicial.

A sentence efruto final do debate desenvol

vido entre as partes, cuja validade e legitimidade

repousam na observancia dos pressupostos pro

cessuais e, sobretudo, na observancia das regras

que garantem a efetiva partlcipacao dos litigantes

no curso processual, direito este que tem sede

constitucional nos primados do contradit6rio e da

ampla defesa (art. 5.0,XXXVI, da CF/88).

No entanto, por mais complexa e imbrica

da que se apresente a pretensao encaminhada

ao Poder Judiciario, 0 processo judicial precisa

ter um fim. as desdobramentos probat6rios, os

expedientes de defesa, as audiencias, os debates

entre as partes e recursos as lnstancias superiores,

nao podem seeternizar. Emalgum momento sera

dada a palavra final do orqao julgador sobre 0 de

manda, a qual servlra para afastar 0 conflito de

interesses de forma segura e definitiva.

Escorando-se em Robert Alexy, Luiz Gui

Iherme Marinoni constr6i interessante raciocfnio

a respeito da imprescindibilidade do terrnino da

dlscussaojudicial:

a objetivo deste trabalho e examinar 0

cumprimento de sentenc;:a no ambito dos Jui

zados Especiais Federals, comespecial enfoque

na questao da relativizacao da coisa julgada.

Examiner-se-a se este novo institute, lnserto

no ordenamento processual brasileiro com

o novo paraqrafo unlco do art. 741 do epc, e
aplicavel ao referido microssistema processu
al regulado na Lei 10.259/2001. A vedacao de

acao rescis6ria em face dassentenc;:as proferi

das no rita dos Juizados e 0 fencmeno - nao

incomum - da duplicidade de coisas julgadas
tarnbem serao abordados neste estudo.

ElATIVIZA<;:Ao DA COISA JULGADA NOS JUIZADOS
SPECIAlS FEDERAlS - INAPLlCABILlDADE DO PARAGRAFO

, NICO DO ART. 741 DO CPC AO RITO DISCIPLINADO NA LEI
0.259/2001.

1 No rnesrno sentido DIDIER, Fredie Jr; BRAGA Paula Sarno;
OLIVEIRA Rafael, Cursode Direito Processuaf Civil. Volume 2.4~ ed.
Salvador: Editora Jus Podium, p.282

a processojudicial emecanisme estruturado

para solucao das controverslas envolvendo a apll

cacao e a nao-observancla das normas de direito

material. as parametros e limites do pronuncia

mento jurisdicional sobre esse conflito sao esta

belecidos pelo(s) pedido(s) da parte deduzido(s)

na peticao inicial.

A resposta final ao pedido de tutela juris

dicional, analisando ou nao 0 rnerlto - art. 267 e

269do CPC - edenominada sentenca. Apesar da

altera~ao promovida no § 1.0 do art. 162 do CPC,

naosepode poder de vista que a decisao final que

promove 0 desfecho da fase cognitiva ou exe

cutiva, em primeiro grau de [urlsdicao, define-se

como sentenca,sendo impuqnavel, pela apelacao

- no ambito do CPC - e pelo recurso inominado

no rito dos Juizados Especiais'.

lntroducao - Coisa julgada garantia do
principio da seguranc;:a juridica.
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de seestabilizar e uma contredlceo em termos,
ja que 0 poder, fundamento do discurso juri
dko, imprescinde de recrudescimento. E por
isto que um discurso aberto aterna discussao
jamaissera um discurso jurldlco ou um discur

sode poder estatal, mas tao-sornente um dis
curso priltico-geral."

A necessidade inarredavel de solucao defini

tiva dos conflitos conduz 11 prevlsao de institutos

processuais que revistam 0 comando judicial de

imutabilidade e inimpugnabilidade, afastando a

possibilidade infinita de recursos e conferindo-o

tonus para promover a estabilizacao das relacoes

juridlcas, proporcionando seguranc;a e confiabili

dade no conteudo das declsoes judiciais.

A coisa julgada e exatamente este instituto

juridico que qualifica a decisao judicial, garantindo

definitividade e imutabilidade ao pronunciamen

to judicial, nao se Iimitando aos fins processuais,

mas com reflexos profundos na seara constitucio

nal, por ser elemento fundamental 11 concretiza

caoao principio da seguranc;a juridica e do direito

11 tutela jurisdicional efetiva'.

Ovfdlo Baptista da Silva esclarece que a coisa

julgada acarreta efeitos positivos e negativos:

"0 efeito negative da coisa julgada ope
ra como exceptio rei iudicatae, ou seja, como

defesa, para impedir 0 novo julgamento da
quilo que fora decidido na demanda anterior.
o efeito positivo, ao contrario, corresponde a
utlllzacao da coisa julqada. propriamente em
seu conteudo. tornendo-o imperativo para 0

segundo julgamento. Enquanto a exceptio rei
iudicatae e forma de defes\, a serempregada
pelo demandado, 0 efeito-- positlvo da coisa

julgada por ser fundamento de uma segunda
demanda."

Essa imutabilidade, que proscreve a possibi

Iidade de reabertura da discussao, garante que a

solucao da questao nao sera desrespeitada futu

ramente, quer pelas partes litigantes, quer pelo

proprio Poder Judiciario ou ainda por lei superve

niente ao julgado - art. 5°, XXXVI, da Constituicao

Federal.

2 MARINONI, Lutz Guilherme. ColsaJulgada lnconstitucional.Sao
Paulo: Ed. RevlstadosTribunals,2008

2 - Breves conslderacoes sobre a Ac;:ao

Rescis6ria e sua Inadmissibilidade no
ambito dosJuizados Especiais.

A coisa julgada possui duas vertentes, send

doutrinariamente dividida em formal e material.

A primeira compreende a imutabilidade da

declsao no proprio processo judicial em que fo

pronunciada a sentence, em virtude do decurso

do prazo para a impuqnacao recursal (perda da fa

culdade processual para interposicao do recurso)

ou 0 proprio esgotamento da vias recursais pelos

demandantes.

Por outro lado, a coisa julgada material e fe

norneno rnais complexo porque toca muito mais

de perto a establlizacao das relacoes juridlcas, per

consistir "na imutabilidade do conteudo da deci

sao, do seu comando (disposltivo)!". Essa inaltera

bilidade da decisao opera efeitos dentro do pro

cesso em que proferida e fora dele, neutralizando

OU imunizando 0 comando judicial de futuras mo

dificacoes,

Ocorre que 0 legislador, preocupado com al

guns vlcios que poderiam ocorrer e contaminar a

Iisura do pronunciamento judicial outrora lavrado,

estabeleceu formas de revlsao da sentence, posto

que revestida desta armadura protetiva contra a

imutabilidade.

No rito processual regulado pelo Codiqo de

Processo Civil, a decisao judicial que tenha apre

ciado 0 merito, mesmo apes 0 transite emjulgado,

pode ser rescindida, caso verificado urn dos vklos

previstos no art. 485 do cpc. A admissibilidade da

rescisoria condiciona-se 11 impossibilidade juridica

de interposicao de recurso, quer pelo esgotamen

to das vias recursais, quer pelo decurso do prazo.

Assim preve acertadamente a Sumula 514 do STF:

"Admite-se acao rescis6ria contra

sentenc;a transitada em julgado, ainda
que contra ela nao se ten ham esgotado
todos os recursos".

; Fredie Didier, op cit, p. 413.

A ac;ao rescisoria sera intentada diretamente

o tribunal- art. 494 do Codiqo de Processo Civil

lecendo cornpetencia aosjuizes de primeiro grau

ara julgamento da respectiva acao. Os tribunais

e segundo grau sao competentes para conhecer

julgar as acoes rescisorias ajuizadas em face de

us julgados e das declsoes emanadas dos juizes

e primeiro grau submetidos a sua jurlsdicao. Ao

uperior Tribunal de Justic;a e Supremo Tribunal

ederal competem julgar originariamente as res

'sorias de seus proprios julgados - art. 105, I, "e",

rt, 102, I, aliena, "Y', respectivamente.

o prazo para 0 ajuizamento da rescisoria e

e 2 (dois) anos, sendo 0 termo inicial imerso em

ivergencias doutrinarias e jurisprudenciais.

Atualmente prevalece a tese de que 0 prazo

ienal para propositura da acao resclsorla coinci

e com a data do transito em julgado da declsao

rescindenda, tendo 0 julzo negativo de admissibi

idade de recurso efeitos ex-tunc. De acordo com

entendimento predominante no STF, mostra-se

esinfluente para a contagem do prazo decaden

ial da resclsoria a Interposicao de recurso que

osteriormente tenha side inadmitido (AR 1.472/

F).

Em virtude da inseguranc;a jurfdica quanto

ao iniclo da fluencia do prazo da rescisoria - pois

ao se pode saber, com certeza, se 0 recurso in

erposto contra a ultima decisao de merlto sera

onhecido ou nao pelo Tribunal - estamos com 0

rofessor Bernardo Pimentel de Souza, para quem

:'[aJ prolatacao de juizo de admissibilidade negati

vo tem efeito ex nunc, e nao ex tunc. 56 ha coisa

jufgada ap6s irrecorribilidade do jufgado negativo

de admissibilidade da ultimo recurso interposta no

otocesso'?

A Lei 9.099/95 estabeleceu de forma clara e

taxativa que no microssistema processual dos Jui

zados Especiais e vedado 0 ajuizamento de acao

resclsorla, proscrevendo as sentenc;as e acordaos

proferidos no sistema sumarlssimo dos Juizados

'SOUZA, Bernardo Pimenlel.lntrodugao aos Recursos
Civeis e a Agao Rescis6ria. Sao Paulo: Ed.Saraiva,
2008,187.
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da rescindibilidade disciplinada no Codiqo de Pro

cesso Civil.

A taxatividade do art. 59 da Lei 9.099/95 nao
admite lnterpretacoes extensivas que venham a

autorizar a rescisoria no rito especial:

Art. 59. Nao se adrnitlra acao rescisorla nas

causas sujeitas ao procedimento instituido por

esta Lei.

Considerandoqueoart. 1.oda Lei 10.259/2001

determina a apllcacao subsidiaria do previsto na

Lei 9.099/95 aos Juizados Especiais Federais nao
tenho duvidas em afirmar da total inadmissibilida

de da acao rescisoria, seja no ambito dos Juizados

Especiais Estaduais, seja nos Federais.

Ha solido entendimento das Turmas Recur

sais rechac;ando 0 manejo da acao rescisorla no

ambito dos Juizados Especiais Federais. Processos

JEF: 2006.38.00.7461 02-0, Relator Juiz Federal Ale

xandre Jorge Fontes Laranjeira, Segunda Turma/

MG, OJ 01.06.2007; 2006.35.00719503-0, Relator

Juiz Federal Leonardo Buissa Freitas, Primeira

Turma/GO, DJ 21.03.2007; 2005.35.00.722574-1,

Relator Juiz Federal Euler de Almeida Silva Junior,

Primeira Turma/GO.

Igualmente a questao foi objeto de delibera

c;ao no enunciado 44 do FONAJEF (Forum Nacio

nal dos Juizados Especiais Federais), nos seguintes

termos:

"Enunciado 44. Naocabe acao rescis6ria
no JEF. 0 artigo 59 da Lei n" 9.099/95 est'; em
consonimcia comasprincfpios do sistema pro
cessual dos Juizados Especiais, aplicando-se
tarnbem aos Juizados Especiais Federals."

A opcao legislativa foi imunizar da acao res

cisoria a declsao transitada em julgado no proce

dimento dos juizados, Obviamente esta impossi

bilidade de sua posterior desconstituicao onera

mais partes, procuradores, advogados e juizes, os

quais tern de exercer viqilancia constante na regu

laridade do inter processual, pois eventuais vieios

que poderiam ser atacaveis pela resclsorla no rito

comum - art. 485 - pcderao se eternizar. No JEF se

fez clara e lndubltavel escolha pela estabilidade e

seguranc;a juridica do provimento, nao se abrindo

qualquer espac;o para propositura da acao resci

soria.
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3. Inaplicabilidade do paraqrafo
unico do art. 741 do CPC as sentencas

proferidas no rito dos Juizados

Especiais Federais.

Atualmente ha grande controversla jurispru

dencial e doutrlnarla sobre a lnovacao conferida

pel a Lei nO 11.231/2005 que, ao dar nova redacao
ao paraqrafo unlco do art. 741 do CPC, criou nova

hipotese de inexigibilidade do julgado, rectius res

cindibilidade, quando 0 titulo judicial exeqiisndo

estiver "Iundado em lei ou atonormativo dec/arados
inconstitucionais peloSupremo Tribunal Federal, au

fundado em aplicacao ou interpretacao da lei au

ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal
como incompativeis com a Constituicao Federal".

A questao da constitucionalidade desta ino

vacao nao e objeto de exame neste breve artlqo>,

lembrando-se que foi proposta acao direta de

inconstitucionalidade questionando exatamente

compatibilidade do dispositivo com 0 ordena

menta juridico brasileiro - STF, ADln 2418-3/DF,

relator Ministro Cezar Peluso.

o ponto nevralqico da dlscussao - a par da

belissima contenda doutrlnaria sobre a constitu

cionalidade do paraqrafo unlco do art. 741 do CPC

- e se e possivel arguir-se, no ambito dos Juizados

Especiais Federals, a inexigibilidade da sentence

ou acordao da Turma Recursal, sob 0 argumento

de que 0 5TF tenha declarado a inconstitucionali

dade da lei que embasou 0 titulo judicial, ou ainda,

que este incorpora apllcacao ou interpretacao de

lei tidas pelo Supremo como incompativeis com a

Constitulcao Federal.

A possibilidade de ocorrencia de divergencia

de julgados de primeiro grau, das Turmas Recur

sais ou da Turma Nacional de Uniforrnlzacao com

decis6es tomadas pelo Supremo Tribunal Federal

e frequente e decorre da propria estruturacao do

controle de constitucionalidade no ordenamento

juridico brasileiro, a qual reconhece os modos di

fuso e concentrado.

5 Sobre 0 tema, ver por todos MARJNONI, LuizGuilherme. Coisa
Julgada Jnconstitucional. Sao Paulo: Ed. Revista dos Tribunais
2008 '

Competindo aos juizes federais, ao examin

OS multilplos casos que sao Ihe postos para dec

sao, analisar a constitucionalidade das leis fed

rais que regulam os beneficios prevldenclarlo

sua forma de calculo e mecanismos de revisa

bem como todo 0 cipoal de norrnas que trata
da rernuneracao dos servidores publicos federai

alem da materia tributaria, e claro que exlstira dl

versidade na interpretacao entre as milhares d

sentences proferidas nos Juizados Especais Fede

rais e 0 pronunciamento final do STF sobre a inter

pretacao constitucional de determinada materia.

No entanto, nao e apenas em virtude da
convivenda dos modos difuso e con centrado d

controle de constitucionalidade das leis que est

a genese das interpretacoes e decisoes judiciai
divergentes.

Nos ultimos dez anos 0 legislativo federal e

Poder Executivo, este atraves das medidas provi

sorlas, tern produzido profundas e drastlcas refer

mas e mini-reformas no sistema previdenciarlo, a

quais afetam centenas de milhares de segurados;

que, via de consequenda, buscam nos Juizado

Especiais a revisao do valor de seus beneficio
previdenclartos,

Paralelamente asconstantes modificacces da

legisla~ao prevldenclarta, nao saomenos frequen

tes as alteracoes nas remuneracoss dos servido

res publicos federais, com criacao de incontavels

gratifica~6es,umas se sobrepondo as anteriores e

que, na maioria das vezes, deixam de contemplar

os inativos e pensionistas, ocasionando mais uma

onda de milhares de acoes judicia is distribuidas

perante os Juizados Especiais Federais de todo 0

Brasil.

Com lsso, alern da singularidade do controle

de constitucionalidade no sistema juridico

sileiro - onde convivem os modos difuso e con

centrado - e a profusao e superposlcao de leis

que podem acarretar situacao de desigualdade

no ambito previdenciarlo e nas rernuneracoes

dos servidores publlcos, a celeridade das acoes

que tramitam nos Juizados Especiais Federais faz

com que a senten~a transite emjulgado antes que

sobre aquela materia sobrevenha decisao do STF

declarando a inconstitucionalidade ou rejeitando

uerimento de inconstitucionalidade de deter

nado dispositivo.

o resultado final comp6e-se de inumeros

gados, com transite em julgado, e, na mais das

zes. com repercussao financeira implicando a

pedi~ao de requislcao de pagamento em favor

parte, em dlverqencia da orientacao predomi

nte no Supremo Tribunal Federal.

Exemplo emblematico desta cohdencia de

erpreta~ao do STF com grande parte das sen-

n~as ja proferidas pelas instancias inferiores de

risdi~ao colhe-se da revisao das pens6es previ

nciarias concedidas antes da Lei 9.032/95, que

erou 0 percentual do beneficio para 100% do

lor que 0 aposentado recebia ou que teria direi-

,caso estivesse aposentado por invalidez.

lnumeras sentences de primeiro grau, em

sadas, inclusive, em jurisprudencia do Superior

ibunal de Justice, estenderam a majoracao do

rcentual de 100% promovida pela Lei 9.031/95,

s beneficios que haviam sido concedidos antes

publkacao da referida lei.

Ocorre que 0 STF, no leading caseRE 416.827,

astou a apllcacao retroativa da Lei 9.032/95, fi

ndo orientacao de que as inovacoes da Lei nO

.032/95, posto que mais vantajosas, sao inapli

'veis aos beneficios concedidos antes de sua vi

encla, em razao do principio tempusregit actum.

o punctum dolens - e objeto principal deste

estudo - e se os comandos judiciais que garanti

am a revisao da pensao por morte aos beneficios

concedidos antes da Lei 9.032/95, concedendo

es a majoracao para 100% do beneficio entao

evido e determinaram 0 pagamento das parcelas

reterltas, mesmo emoldurados pela coisajulgada

aterial, poderiam ser revistos, sob 0 argumento

a inexigibilidade do titulo judicial, em razao do

araqrafo unico do art. 741 do cpc.

Ou em outras palavras, pode 0 novel dispo

itivo do paraqrafo unlco do art, 741 do CPC ser

rigido como norma neutralizadora dos efeitos da

coisa julgada da sentence oriunda dos Juizados

Especiais Federais, e, calcado na inexigibilidade

o titulo judicial, impedir a satisfa~ao da norma

individual inserta no julgado?

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

A resposta e negativa.

Explico.

o cumprimento da sentence transitada em

julgado no ambito dos Juizados Especiais Federais

e processada de forma simples e direta, no ambito

da propria fase cognitiva, nao havendo sequer ins

tauracao de ulterior fase executiva, impedindo-se,

por conseguinte, 0 manejo dos "embargos a exe

cucao" ou de "lmpuqnacao" ao cumprimento da

sentence - art. 741 e 475 - "L" do cpc.
Eo que se infere do previsto no art. 16 da Lei

10.259/2001 :

Art.16.0 cumprimento do acardoou da
sentence, com transtto em julgado,que lrnpo
nham obrlqacao de fazer, nao fazerau entrega
de coisa certa, sera efetuado mediante offcio
do juiz aautaridade citada para a causa, com
copia da sentence au acardo."

Se0 cumprimento envolver obriqacao de pa

gar quantia certa contra Unlao, Autarquias e Fun

dacces Publicas Federals, a satlsfacao do julgado

e realizada por requislcao de pagamento - de pe

queno valor, quando nao superior a 60 (sessenta)

salarlos mlnlrnos, ou precatorio, em casos em que

se sobeja este limite - apes 0 transite em julgado,

mediante oficio enderecado ao Presidente do Tri

bunal Regional Federal:

Art. 17. Tratando-se de obriqacao de pa
gar quantia certa, apes a transite em julqado
da declsao, a pagamento sera efetuadono pra
zo de 60 (sessenta dias), contados da entrega
da requisicao, par ordem do juiz, aautoridade
citada para a causa, na agencia mais proxima
da Caixa Eccnomlca Federal au do Banco do
Brasil, independentemente de precatcrio.

Observa-se, assirn, que a Lei 10.259/2001 es

tabeleceu importantes inovacces no cumprimen

to dos julgados oriundos dos Juizados Especiais

Federais:

1) Afastou a possibilidade de embargos a

execucao contra Fazenda Publica - art. 730 do

CPC- os quais suspende a execucao e eternizam a

satlsfacao do julgado.

2) Diferentemente da Lei 9.099/95, a qual es

tabeleceu uma fase de execu~ao de senten~a em

seu art. 52, hoje interpretada como cumprimento
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do julgado, a Lei 10.259/2001 nao disciplinou esta

fase executiva, prescrevendo apenas que a obri

ga~ao de pagar quantia certa inserta no julgado

sera satisfeita mediante requisicao judicial - art.

17 da Lei 10.259/2001.

3) Consequentemente, se nao ha instauracao

de uma fase executiva nao se aplica aos Juizados

Especiais Federais a possibilidade de desconsti

tuicao do julgado, sob argumento de sua inexigi

bilidade, em virtude de contrariedade com inter

pretacao firmada posteriormente pelo Supremo

Tribunal Federal.

4) Entender-se de modo diverse implicaria

negar viqencla a forma como regulada 0 cumpri

mento da declsao judicial, segundo 0 regramento

ceiere e eficiente proposto peia Lei 10.25912001,

abrindo a possibilidade, sem lei que 0 estabeleca,

para que a Fazenda Publica utilize dos embargos

aexecucao, proteiando a satlsfacao da norma cris

talizada na sentence.

Em razao da coerencla que deve existir no sis

tema juridico, nao se pode querer apenas apiicar

o paraqrafo unlco do art. 741 do CPC aos Juizados

Especiais Federais, pretendendo-se, ao argumen

to de inexiglveis, a desconstitulcao de sentencas

que contenham comando divergente do firmado

pelo STF e deixando de fora todas as demais hipo

teses de defesa do executado.

Ou se admite que ate agora 0 processamen

to do cumprimento das sentences proferidas no

microssistema processual dos Juizados Especiais

Federais estava eivado de nulidade, pois a Fazen

da Publica deveria ter side citada para opor em

bargos, ou prevalece a forma eficaz e correta utili

zada, segundo a quai, apos 0 transite em juigado,

basta a requislcao de pagamento para a satlsfacao

da obrlqacao de quantia certa contida na senten

ca ou acordao da turma recursal.

Indaga-se quanta aos efeitos nefastos para a

Fazenda Publica, sobretudo nos casos de deman

da repetitiva, como na questao da revlsao da pen

sao previdenclaria, em que ha inumeras decis6es

ja transitadas em julgado contemplando a revlsao

da pensao por morte, majorando-o para 100% do

vaior da aposentadoria e com reflexos financeiros

preterltos.

5ustento de forma clara e sem sombra d

duvidas que prevalece a sentence ou acordao d

Turma Recursal ja transitado em julgado.

A antinomia de decis6es de lnstancias inf

riores com lnterpretacoes cristalizadas posterio

mente peio STF e propria do controle difuso d

constitucionalidade. Essa singularidade do co

trole de constitucionalidade brasileiro, difere

ciando-o da matriz germanica e italiana, soment

deixara de existir se 0 exame de constitucionalid

de ficar restrito aCorte Constitucional.

No microssistema processual dos Julzado

Especiais Federais foi totaimente proserita a pos

sibilidade de oposicao de embargos a execuca

- sendo desinfluente 0 argumento neies contid

- prevalecendo, com isso, 0 comando judicial re

vestido pela coisa julgada.

Muitos alegam que no ambito dos Juizado

ter-se-fa uma "super coisa juigada", a qual nao se

ria submetida arescis6ria - por forca do art. 59 d

Lei 9.099/95 - e tarnbern alijada da desconstitui

~ao, ainda que 0 comando judicial abrigasse inter

pretacao totalmente divergente da posteriormen

te consagrada pelo Supremo Tribunal Federal.

No tocante a impossibilidade de rescisoria

esta foi a opcao eieita do legislador, 0 qual expres

samente vedou sua utilizacao em face de julgado

oriundos dos Juizados - art. 59 da Lei 9.099/95.

A exlstencla da coisa julgada inconstituciona

e da consequents possibilidade de relatlvlza-la •

materia nova no ordenamento juridico brasileiro,

criada por forca da lnovacao da Lei 11.232/2005 e,

par de toda a calorosa dlverqencia sobre a consti

tucionalidade da introducao desta materia como

a defesa ser manejada em sede de embargos a
execucao ou lrnpuqnacao ao cumprimento de

sentence, nao pode ser deduzida no procedimen

to sumarissimo dos Juizados Especiais Federais,

pela simples razao de que neie nao ha lnstauracao

de uma fase executiva, como se infere da singeie

za dos artigos 16 e 17 antes citados.

Com isso, antes de haver no JEF uma "super

coisa julgada", prevalecem a sequranca jurldica e

a protecao da confianca no teor dos julgados pro

feridos naquele procedimento.

Exatamente sobre esta questao foi reconhe

a pelo Supremo Tribunai Federal a exlstencla

repercussao geral no RE 586068/PR, Relatora

nistra Ellen Gracie, DJe - 22.08.2008 6
•

No caso, a Turma Recursal dos Juizados Es

eciais Federais da Se~ao Judiclaria do Parana in

feriu peti~ao inicial de mandado de sequranca,

qual 0 INSS buscava a desconstitulcao de sen

~ajudicial transitada em julgado, que garantira

segurado a revisao da pensao por morte, com

Iica~ao retroativa da nova redacao do art. 75 da

i 8.213/91.

Diferentemente dos fundamentos que em

saram 0 acordao recorrido, estou convicta de

e 0 art. 52 da Lei 9.099/95 conflita com a sim

icidade do cumprimento do julgado previsto

s art. 16 e 17 da Lei 10.259/2001, exsurgindo a

plicabilidade do paraqrafo unico do art. 741 do

Cao rito dos Juizados Especiais Federais.

4. Duplicidade de coisa julgada.
Ausencia de cltacao.

Como "sanatoria geral do processo'", a coisa

Igada cria um manto de intangibilidade sobre a

clsaojudicial, imunizando-a quanta a eventuais

Icios ou nulidades que poderiam contarnlna-la

aos atos processuais que a antecederam.

Consoante acima explicado, nos procedi

mentes regulados pelo CPC, a acao rescis6ria

odera ser ajuizada na hipotese de haver um dos

Icios enumerados no art. 485, possibilidade invi

vel quando se examina provimento jurisdicional

anado no rito dos Juizados Especiais, em razao

a expressa inadmissibilidade da rescisoria nesse

rito.

~Processo Civil. Execucao. Inexigibilidade do titulo executlvo
Judicial (artigo 741, paraqrafo unico do (PC). Aplicabilidade
no ambito des julzados espectats. Pensao par morte (Lei n''
9,032/1995). Declsao do Supremo Tribunal Federal. Extensao
?o precedente aos casos com transito em julgado. Coisa
Julgada (artigo 5°, XXXVI, da Ccnstituicao Federal). Exlstencla de
repercussgo geral, dadaa relevanda da questao versada. "

DINAMARCO, Candido Rangel. 'tnstttutcoes deDireito Processual
CiViL" Volume III.Sao Paulo: Malheiros, 200S, p. 326.

IJornada de Dlreltc Civil e Processual Civil

Pergunto: E as hlpoteses de sentence profe

rida em demandas em que 0 reu nao foi citado, ou

que ha nulidade de citacao? Ou ainda, como se re

solver a questao de coisas julgadas conflitantes?

Esses questionamentos, antes de serem mera

elucubracao doutrinaria, sao fatos que realmente

ocorrem na dinamica do processo e que deixam

muitas vezes perplexos os julgadores que devem

resolver 0 imbroglio processual.

A ausencia ou nulidade de citacao provoca

nulidade instransponivel do processo em que foi

proferida, contaminando de forma indelevel 0 co

mando judicial nele exarado. Nesse case, dada a

gravidade do vicio processual e como 0 reu nao

chegou a tomar conhecimento da demanda, 0

que impossibilitou a formacao da rela~ao proces

sual, esta-se diante de "sentence inexistente", ou

de simulacro de sentence, a qual, por obvio, nao

adquire forca de coisa julgada.

Nao estando acobertada pela armadura da

coisa julgada, mostra-se inadequada a proposi

tura de acao rescis6ria para "desconstltuicao" de

julgado que sequer existe juridicamente. Sua in

validacao deve ver buscada em acao declarat6ria

de nulidade lnsanavel, tambern conhecida como

querela nullitatis, a qual nao possui prazo para ser

ajuizada.

Na doutrina ha respeitavel dlverqencla

quanta apossibilidade de acao resclsona em face

de sentence proferida em "processo" no qual nao

houve cltacao, ou esta foi defeituosa. Admitindo

a rescisoria pronunciam-se Adroaldo Furtado Fa

bricio, Alexandre Feitas Camara e Barbosa Morei

ra". Em sentido oposto opinam Calmon de Passos,

Enrico Tullo Liebman, Fredie Didier? e Bernado Pi

mentel Souza'0.

Sendo defeso 0 ajuizamento da acao rescis6

ria nos Juizados Especiais, a polernica doutrlnaria,

ao menos neste particular, perde relevo, pois aqui,

diferenternente de alhures, a lmpuqnacao de sen

tenca lavrada em "processo" em que nao houve

8 ApudSouza, ob.clt. p. 182

9 Ob.cit. p. 437

10 Ob. cit.Pp. 181-183
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cltacao, ou esta foi defeituosa, somente tera 0 ca- natural que seja neste mesmo rito 0 transcurs Se\aO Juizados Especiais Emtrami- Tramita\ao Suspensosl Remetidos
ArquivadosDistribuidos Juigados **minho da querella nullitatis. da acao que vise a nulidade do julgado. Ademai judidarla Federais tal;ao * ajustada *** sobrestados aTR

Perfeitamente posslvel, portanto, 0 ajuiza- nada ha na Lei 9.099/95 ou na Lei 10.259/2001 Total 2.334 140.621 140.272 349 3.808 56 5.054
mento da a~ao declaratorla de nulidade lnsanavel obstar 0 tramlte da referida acao de nulidade n 1" JEF Criminal 5 133 127 6 0 0 3
para atacar e declarar a nulidade de declsao ju- ambito dos Juizados Especiais. 2" JEF Criminal 2 122 121 1 0 0 0
dicial proferida em feito onde ausente cttacao. A

A querella nullitatis deve ser restrita, porta l' Vara JEF 370 18.687 18.649 38 326 1 1.389
acao sera ajuizada perante 0 proprio juizo de pri-

to, aos casos de ausencia de citacao ou de defeit 2" Vara JEF 337 21.186 21.156 30 512 3 847meiro grau dos Juizados Especiais Federais e nao
ou vicio desta ultima. Nas hipoteses do art. 48 MINAS

18.169 18.136 33 384 2 592ha prazo para seu aforamento. 30" Vara JEF 324
prevalece a coisa julgada, como sin6nimo da 5 GERAIS

31'VaraJEF 291 20.245 20.240 5 463 1 0Alexandre Freitas Camara sustenta que a
quranca e estabilidade juridica, na forma eleita n

265 6 576admissibilidade de "querella nullitatis no micros- 32" Vara JEF 408 19.324 19.279 45
art. 59 da Lei 9.099/95.

sistema dos Juizados Especiais FederaisCivets, em 28" Vara JEF 298 21.085 20.900 185 1.352 25 863
todos os casas em que a sentence de merito, tran- Pode se dizer que nao seria a melhor esc

29" Vara JEF 299 21.670 21.664 6 506 18 784
sitada em julgado, tenha sido proferida com viola- lha, ou a mais adequada, pois havera casas d

~ao de norma constitucional ou em qualquer dos sentence nos Juizados, cujas irregularidades po

casas previstos no art. 485 do CPC"." Alern disso, deriam dar ensejo 11 resclsoria. Contudo, ampliar
Em Tramita\ao Suspensosl Julgados Remetidosprop6e-se que acaosejajulgada pelasvaras clvels, se 0 leque da querella nullitatis e nela abranger 0 Varas Federais Distribuidos

trarnltacao * ajustada *** sobrestados ** ao Tribunal
Arquivados

em virtudede sua complexidade juridica. conteudo impuqnavel pela rescisoria implicari
2.777 189.357 93.568 95.789 2.087 1.152 2.669

Ousamos discordar do entendimento do muito maior instabilidade juridica, com negativ
l'VARA

ilustre doutrinador e professor. de viqencia do previsto no art. 59 da Lei 9.099/95 e FEDERAL 0 2 2 0 0 0 0

A querella nullitatis destina-se 11 dectaracaode prazo infinito para desconstituicao das sentence (NOVA)

nulidade de declsao judicial contaminada por vi- no ambito dos Juizados. 3"VARA
86 2.696 2.195 501 90 104 161

FEDERAL
cios "transrecisorios", como claramente conceitua A ultima pergunta que se busca responde 4"VARA

30 16 262Fredie Dldler", Por isso, sua utlllzacao e centrada 220 4.067 3.679 388neste artigo e como se proceder nos casos de du FEDERAL
naqueles casas em que a nulidade do comando plicidade de coisas julgadas sobre identica pre 5"VARA

94 3.048 2.483 565 38 88 142judicial impregna a pr6pria formacao da relacao tensao e envolvendo as mesmas partes. FEDERAL
processual, como nas hipoteses de ausencla ou 6"VARA

71 4.155 2.397 1.758 94 75 131
defeito de cltacao. Os juizados especiais federais proporcio FEDERAL

naram a milhares de pessoas oportunidade par 7"VARA
72 2.730 2.331 399 81 82 126Admitir-se 0 ajuizamento da acao de nulida-

apresentar suas demandas ao Poder Judiciarlo, FEDERAL
de para todos os vidos que seriam irnpuqnaveis MINAS

8'VARAA desnecessidade de constltulcao de advogad GERAIS 86 2.998 2.219 779 87 53 150por via da rescisoria e, a um so tempo, travestir a FEDERAL
querella nullitatis com a roupagem da acao resclso- para ajuizamento da acao, a ausencla de custa 9"VARA

257 5.850 5.554 296 168 19 79
ria e introduzi-Ia no ambito do procedimento dos em primeiro grau de [urisdlcao e a consequent FEDERAL

Juizados, a despeito da expressa vedacao contida capilarizacao da Justice Federal em todas as regi lO"VARA
82 2.867 2.440 427 72 56 140

FEDERALno art. 59 da Lei 9.9099/95. 6es do Brasil, intensificada ainda com os itineran

tes realizados nas regi6es mais distantes, a par de l1'VARA
82 3.887 3.318 569 58 4 93A cornpetencia dasvaras dveis para 0 proces- FEDERAL

samento da querella nullitatis tampouco pode ser aumentar e facilitar 0 acesso 11 jurisdicao, aumen 12'VARA
20 2.789 2.443 346 90 56 106

sustentada, sendo ate incongruente pensar que 0 tou exponencialmente 0 numero de feltos em tra FEDERAL

juizo dvel poderia declarar a nulidade da senten- mite nos Juizados Especiais. 13"VARA
77 3.475 3.012 463 101 86

FEDERALcajudicial proferida no JEF. Se0 vicio contaminou Esse extraordinario volume de acoes em tra-
14'VARAprocesso que tramitou no ambito dos Juizados, mltacao nos Juizados Especiais Federais, em com- 65 2.388 2.032 356 108 87 119
FEDERAL

paracao com 0 nurnero de processos nas varas

11 CAMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Civets Estaduais
comuns, pode ser vislumbrado no quadro abaixo,

e Federais. Rio deJaneiro'Luman Juris, 2009, p. 166. que ilustra a situacao na Secao Judiclaria de Mina
12 Ob. cit. p.437 Geraisem julho de 2009:
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ArquivadosJudldaria Varas federais Distribuidos

tramita~ao * ajustada *** sobrestados ** Tribunal

Total 2.777 189.357 93.568 95.789 2.087 1.152 2.669

15'VARA
61 3.150 2.732 418 119 68 47

fEDERAL

16'VARA
93 2.834 2.453 381 71 33 126

fEDERAL

17'VARA
71 2.369 2.055 314 104 86 153

fEDERAL

l8'VARA
61 2.419 2.118 301 95 85 92

fEDERAL

19'VARA
88 2.720 2.392 328 20 66 82

fEDERAL

20'VARA
54 2.960 2.617 343 104 45 100

fEDERAL

21'VARA
84 2.868 2.379 489 61 74 148

fEDERAL

22'VARA
80 3.408 3.053 355 47 13 16

fEDERAL

23'VARA
183 25.059 8.210 16.849 17 21

fEDERAL

WVARA
178 25.817 10.210 15.607 50 15 2

fEDERAL

25'VARA
190 25.017 6.082 18.935 72 0 74

fEDERAL

26'VARA
187 26.367 9.647 16.720 137 4 80

fEDERAL

27'VARA
235 23.417 5.515 17.902 173 21 133

fEDERAL
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As 7 (sete) varas dos Juizados possuem em

trarnltacao ajustada 140.272 acoes, ao passo que

as 26 (vinte seis) varas da capital - incluidas as de

sxecucao fiscal, criminais e dveis - somam 93.568

processos em trarnttacao ajustada 13.

Com este acervo colossal, nao e incomum

que muitas acoes sejam repetidas pelas mesmas

partes, buscando a mesma pretensao jurisdicio

nal. Nao raro a parte busca 0 sistema de aterma

cao e posteriormente confere procuracao para 0

advogado que ingressa com identica demanda.

Alern dlsso, em materia previdenciarla facul

ta-se a parte 0 ajuizamento da acao na comarca

B Numeros de julho de 2009, colhidos no site do Tribunal

RegionalFederal da P Reqlao, www.trfl.gov.br.acessoem
30 de agosto de 2009, as 18h44min.

de seu domicilio ou perante a Justice Federai da

capital do Estado - § 3.° do art. 109 da CF/88. Essa

cornpetencia concorrente da Justice Estadual e da

Justice Federal dificulta a constatacao de eventual

litispendencia e ou coisa julgada pelos sistemas

informatizados e contribui para eventuais duplici

dades de coisas julgadas.

Toda leqislacao processual e estruturada

pensada de forma que os atos processuais sigam

uma correta e linear ordem cronoloqica, ultiman

do-se, ao final, com a declsao judiciai pacificando

a situacao de conflito entre as partes. Nesta es

truturacao racional, parte-se do pressuposto que

o reu, uma vez citado, elencara como preliminar

todas as rnaterias que objetem 0 desenvoivimen

to regular do processo, como a previa exlstencla

de processo ja em curso - lltispendencia - ou a

terior sentence proferida em demanda identica

coisa julgada.

Entretanto, muitas vezes, em razao do volu

e de feitos sob responsabilidade de um mesmo

rocurador Federal ou Advogado da Uniao, a con

sta~ao e generica, refutando-se apenas 0 merito

a demanda, com a ressalva da prescricao, dei

ndo de se levantar preliminar de coisa julgada.

ssa sxcecao. uma vez nao suscitada ou levada a

nhecimento do jufzo, nao e pronunciada, quer

m primeiro grau, quer em segundo grau pelas

urmas Recursais.

o que se dizer entao, quando, posteriormen

com 0 transite em julgado da sentence, consta

r-se que aquela demanda e repeticao de outra,

a qual igualmente ja se formara sentenca com

uctoritas rei iudicatae?

5e a sentence contem comandos convergen

es,nao havera qualquer impasse futuramente.

Casoambas sejam pela lrnprocedencla. nada

a para ser satisfeito apes 0 transite em julgado.

o contrarlo, se sentences tiverem julgado proce

ente a demanda e ja cumprida a ordem judicial

m quaisquer das acoes, 0 principio que veda 0

nriquecimento ilicito e sem causa impede 0 du

10 recebimento de igual quantia.

A vexato questio surge na hlpotese de de

mandas ldentlcas, nas quais houve formacao da

coisa julgada e cujos conteudos cristalizados pela

imutabilidade sao totalmente divergentes: em um

rocesso foi garantido, por exemplo, a revisao do

beneficio, e, em outre, foi rejeitada a referida re

vlsao.

No procedimento regulado pelo CPC, dentro

do blenio poderia ser ajuizada acao resclsorla para

desconstltulcao da segunda sentence - art. 485,

IV, do Codiqo de Processo Civil.

Eno ambito dos Juizados, onde a veiculacao

demandas de massa 0 fenorneno da duplicida

de de coisas julgadas conflitantes emaior e einad

missivel 0 aforamento da acao resclsoria?

Candido Rangel Dinamarco responde, com

autoridade, que prevalecera a segunda sentence.
"ainda quando conflitante em seu decis6rio com a
primeira - em primeiro luqar, porque Ii inerente a

I Jornada de Dlreito Civil e Processual Civil

todo ato estotal a revoga,oo do antigo pelo novo,
como acontece com as leis e atos administrati
VOS14

/t .

Acolhendo a tese de Dinamarco ha prece

dente do Tribunal Regional Federal da 4' Regiao:

TRIBUTARIO. FUNDAMENTO DA EX
TIN<;AO DAS EXECU<;OES FISCAIS. FALTA DE
PROVA DA QUITA<;Ao ADMiNISTRATIVA DA
DrVIDA. RECONHECiMENTO DA IMUNIDADE
TRIBUTARiA EM MANDADO DE SEGURAN<;A.
CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. ART. 26

DA LEF EHONORARIOS.

1. Debate acerca do fundamento da ex

tincao das execuc;6es fiscals: pagamento da
dividaparcelada ou reconhecimento da lmuni

dade trlbutaria do executado.

2. Elementos probat6rios insuficientes a
comprovacao doalegado pagamento adrnlnls

trativodo parcelamento.

3. Declsaotrimsita em julgado reconhe
cendo a imunidade trlbutaria do executado

desde0 momentoem quea entidadecumpriu
os requisitos previstos em lei para fazer jus a

tal beneficio.

4. Resoluc;ao de eventual conflito en
tre coisas julgadas. Havendo duas ssntencas,
ambas passadas em julgado, que se contradi
zem, deve prevalecer a coisa julgadasucessiva
sobre a primeira, enquanto nao rescindida ou
quandoirrescindfvel a sentence posterior.

5. A ratio legis do art. 26 da Lei 6.830,
pressup6e que a pr6pria Fazenda Publica,
sponte sua, tenha dado ensejo aextlncao da
execucao, lsto porque a referida norma se di
rige ahip6tese de exttnceo administrativa do
credito com reflexos no processo.

(TRF 4' Regiao, AC
1991.72.01003152-5, Juiz Eloy
Bernst Justo, Segunda Turma, D.E.
30.04.2008)

Contudo, deixar a questao para ser dirimida

como um mere conflito de leis ou atos adminis

tratlvos no tempo nao e resolucao mais adequa

da, pois a sentence nao e ate administrativo, tor

nando-se inapropriado buscar na teoria dos atos

administrativos solucao para 0 referido dilema.

Alem disso, nao se pode perder de vista a garantia

14 DINAMARCO, ob.cit.p.327
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constitucional inserta no inciso XXXVI do art. 5.°

da Constituicao Federal, pela qual se resguarda a
imutabilidade dos julgados transitados em julga
do e e lndissoclavel da nocao de sequranca juri
dica e da protecao da confianca, como garantia
legitima de que os vinculados por determinada
declsao estatal imutavsl nao serao surpreendidos
por outra declsao em sentido oposto.

Com base nisso, diferentemente de Dina
marco, pensamos que a exlstencla de coisas jul
gadas conflitantes e dirimida pela previsao do art.
5°, XXXVI, cuja disposicao protege a coisa julgada
nao apenas da modificacao legislativa posterior,
mas, igualmente, de outra decisao oriunda do
proprio Poder Judiclario, 0 qual esta vedado deci
dir contra riamente anorma cristalizada em julga
do anterior que se tornou Imutavel.

No ambito da terceira Reqiao ha interessan
tissimo julgado, que, pela pertlnencla e c1areza
dos argumentos, merece ser citado:

PROCE550 CIVIL. EMBARG05 AEXECU
C;i\O. PREVIDENCIARIO. lltispendencia. caisa
julgada. existencla de duas declsoes de merlto

transitadas em julgado determinando 0 pa
gamento das dlferencas do art. 201, § 5.°, da
cf/88. decurso do prazo para ajuizamento de
acao rescis6ria. possibilidade de negareficacia
a decisao transitada em julgado com ofensa a
coisa julgada. idoneidade processual dos em
bargos. prevalencia da primeira declsao que
transitou em julgado.apelacao provida.

1. A presente demanda foi ajuizada em
18.05.1992, recebenda na Justice Estadual a
n.O 630/92, com pretensao de recebimento das
diferencas decorrentes da aplicacao da noma
do artiga 201, § 5.°, da Constttulcao Federal de
1988,na sua redac;:ao original, entre 05.10.1988
e 04.04.1991. Em 04.05.1992, fai ajuizada a
ac;:ao n.O 570/92, com pretensao recebimento
das mesmas diferenc;:as decorrentes da aplica
c;:ao da normado artigo201, § 5.°,da Constitui
c;:ao Federal de 1988, na sua redac;:ao original, a
partirde outubro de 1988,alem dasdiferenc;:as
que resultarem da aplicac;:ao do salario mlnimo
de NCz$ 120,00 em junha de 1989 e da incar
porac;:ao ao beneffcio dos percentuais do IPC
em janeiro de 1989 e mar<;a e abrll de 1990 e
do IGP em fevereiro de 1991.Emambas aslides
transitou em julgado a condenac;:ao do INSS a
pagar ao embargado Virgilio Ruffino as dife
renc;:as decarrentes dessa norma constitucio~

nal, sem que, antes do transito em julgado,

litispendencla houvesse sidosuscitada e rec
nhecida em quaisquer desses autos. A primei
oportunidadeem que 0 INSS suscitou a q
tao da coisa julgadafoi no curso dospresent

embargos, per meio de petkao. ja que nao

fizera nem sequer na peticao inicial destes.

2. Conquantohaja identidadede part

causa de pedir e pedido entre os present
embargos e osque foram opostos pelo INSS
execucao nosautos n.e 570/92 quanto ao e
bargadoVirgilio Ruffino, a decretecao de Iiti

pendencia entre os embargos nao resolveri
em nadaa questao, Tratando-se de pressupo
to processual extrinseco negativo de validad

da relacao juridico-processual, a decretaca
de litlspendencla nos presentes autos lev
ria aextlncao semjulgamento do rnerlto, n

termos do artigo 267, inciso V, do C6digo d
Processo Civil, e a execucao poderia prossegu
sem qualqueroutro6bice.Neeejuridicamen

possfvel, como pretende 0 INSS nas razoes
apelacao, decretara extincao do processo se
julgamentodo merito reconhecendo a lltlspen
dencia entre osdo isembargos e decJarar nada
ser devido ao embargado nos autos 630/9
aos quais os presentes embargos se refere

pols se estaria incorrendo em grave contrad
cao,extinguindo-se 0 processo semjulgamen
to do merito e ao mesmo tempo julgando-se

rnerlto dele. 0 problema que seformou nest
caso e mais grave. Dlz respeito a extstenda d
duas coisas julgadas, ambas favcravels ao em

bargadoVirgflio Ruffino, determinandoque Ih
sejam pagas pela IN55, a partir de autubro d
1988,asdfferencas decorrentes do artigo 201

§ 5.°.da Constituicao Federal de 1988.

3. Oeve-se admitira negativa de eficaci
adectsao de rnerito transitada em julgado,e
face da existencia de outra decisao de merito
do mesmoteor, tambem transitada em julga

do. A protec;:ao a coisa julgada e direito indi~

vidual garantido pela Constituic;:ao e insusce~

tivel de altera<;aa (artiga 5.", XXXVI; artiga 6

§ 4.0, IV).Violaria a Constituic;:ao interpretac;:a
que impedisse a negativa de eficacia a decisa
transitada em julgado em violac;:ao a garantia

constitucional da coisa julgada,apenas porque
seesgotou 0 prazoprevisto nosistema proces~

sual paraa desconstituic;:ao do vicio. A garanti
constitucional da coisa julgada, que nem se~

quer pode serobjeto de proposta de emenda
constitucional tendente a aboJi-la, restaria ani..

qUilada diante de um prazoestabelecido pel

C6digode Processo Civil, vale dizer, par lei or
dinaria, infraconstitucional.

4. Osembargos a execucao sao 0 lnstru

mento processual idoneo paranegareficacla a
declsao transitada em julgado com vlolacao a
coisa julgada.E certo que a questao da ofensa
acoisa julgada pode ser suscitada a qualquer
tempo e grau de [urlsdkao, podendo dela 0

juiz conhecer de offclo, enquanto nao proferi
da a sentence de rnerlto (CPC, artiga 267, § 3."),
e neste caso ja foi proferida sentence de me
rlto, no processo de conhecimento, com tran
sito em julgado. Contudo, decorrido 0 prazo
paraajuizamento da acao rescis6ria, os unlcos

instrumentos que estariam disponfveis seriam
a acao dec1arat6ria de nulidade da decisao
transitada em julgado com vtolecec da coisa
julgada ou os pr6prios embargos a execucao,
que nadamais sao do que acao autonorna, po
dendo, desse modo,serutilizados paraa apon
tada finalidade. 0 fato de nao ter sido venti

lada na peticao inicial, mas apenas por meio
de simples petkao, no curso dos embargos, a
questao da violacao a coisa julgada, deve ser
adrnitido como aditamento a peticao inicial,
nostermos do artigo264, caput, do C6digode
Processo Civil, contra 0 qual nao se insurgiu 0

embargado, que do adltamento foi cientifica
do. Respeitaram-se, assim, os prindpios cons
titucionais do contradit6rio e da ampla defesa
e houvejulgamento da questao na sentence.
Violaria os prlnclpios da economia processual
e da instrumentalidade das farmas, no jul

gamento da apelacao, remeter novamente a
dlscussao a uma ac;:ao declarat6ria de nuJida
de a ser ajuizada pelo INSS, ante a ausenda

de prejulzo, apenas porque 0 fundamento da
vlolacao da coisa julgada nao constou da fun
darnentecao da peticao inicial, masfoi inserido
validamente no objeto do processo por meio
de aditamento.

5. Adecisao que deve prevalecer ea que
transitou em julgado em primeirolugar.A ulti
ma decisao a transitar em julgado foi proferida
com violac;:ao da primeira e, portanto, da nor
ma do artigo5.°, inciso XXXVI, da Constituic;:ao
Federal, e tambem em afronta as narmasdos
artigos 267, inciso V e § 3.0, 301, §§ 1.° e 3.°,
467, 46B e 471, caput, da C6diga de Processa
Civil, sendo, desse modo, inconstitucional e
ilegal quanto ao embargado Virgflio Ruffino.
Nos presentes autos, a decisao de merito tran
sitou emjulgado em 31.03.1997. Nosautos n.o
570/92, 0 transito em julgado, relativamente
a questao das diferenc;:as decarrentes do arti-

I Jornada de Dlrelto Civil e Processual Civil

ga 201, § 5.",da Constltulcao Federal de 1988,
ocarreu antes, em 18.04.1996, uma vez que 0

acordao que julgou a apelacao foi publicado
em 02.04.1996.Conquanto haja sidointerpos
to recurso especial, este versou apenas sobre
a forma de correcao moneta ria, unlca questao

que nao transitou emjulgadoja nojulgamento

da apelacao.

6. Apelacao provida, para, relativamente
ao embargado Virgflio Ruffino, julgar proce
dentes os embargos, a tim de dec1arar a lne

xlstencla de credito a executar nos presentes
autos, em virtudedaviolacao acoisa julgada.

(TRF 3' Regiaa, AC 1999.03.99.092092-0,

Julz Clecio Braschi, Primeira Turma, OJ
06.12.2002,p.357).

A sentence posterior que for proferida entre
as mesmas partes, pedido e causa de pedir de jul
gada anterior, igualmente acobertado pela imuta
bilidade da coisa julgada, fere de morte 0 previsto
no art. 5.°, XXXVI, da CFIBB. Nada obstante a pre
liminar de extstencia de coisa julgada nao tenha
sido arquida ou pronunciada durante 0 trarnlte do
segundo processo, a segunda sentence passada
em julgada nao tem forca para desconstituir a pri
meira, sob pen a de se fazer tabula rasa da prote
~ao constitucional da coisa julgada.

A declsao que deve prevalecer, portanto, e
que a transitou em julgado em primeiro lugar, a
qual se esta amparada de rnodlficacoes legislati
vas futuras, seque-se, por consequencia, sua inal
terabilidade ainda que sobrevenha outra senten
ca sobre a mesma demanda.

5. CONCLUSOES

1) 0 processo judicial e mecanisme estrutu
rado no Estado de Democratico de Direito para
solu~ao das controversias envolvendo a aplica~ao

e a nao-observancia das normas de direito mate
rial, cuja decisao final se legitima pela participa~ao

efetiva das partes no procedimento que conduzi
ra a resposta final do Estado-Juiz,

2) A necessidade de solu~ao definitiva dos
conflitos conduz a previsao de institutos proces
suais que revistam 0 comando judicial de imuta
bilidade e inimpugnabilidade, afastando a possi-
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bilidade infinita de recursos e conferindo-o tonus

para promover a establlizacao das relacoes jurfdi

cas, proporcionando sequranca e confiabilidade

no conteudo das declsoes judiciais.

3) A coisa julgada e 0 instituto juridico, de

raiz constltuclonal, que qualifica a decisao judi

cial, garantindo definitividade e Imutabilidade ao

pronunciamento do Estado-Juiz, servindo a urnso

tempo ao direito processual civil e ao direito cons

titucional.

4) Nos Juizados Especiais e vedada a proposi

tura de acao rescisoria - art. 59 da Lei 9.099/95.

5) Diferentemente dos Juizados Especiais Ci
veis Estaduais, nos quais foi estabelecida uma fase

de execucao de sentenca (art. 52 da Lei 9.099/95),

a Lei 10.259/2001 nao disciplinou esta fase exe

cutiva, prescrevendo apenas que a obrlga,ao de

pagar quantia certa inserta no julgado sera satis

feita mediante requisicao judicial - art. 17 da Lei

10.259/2001.

6) 0 cumprimento da sentenca transitada em

julgado no ambito dos Juizados Especiais Federais

e processada de forma simples e direta, no ambito

da propria fase cognitiva, nao havendo sequer ins

tauracao de ulterior fase executiva, impedindo-se,

por conseguinte, 0 manejo dos "embargos aexe

cucao" ou de "impugna,ao" ao cumprimento da

sentence - art. 741 e 475 - "L" do Cpc.

7) 0 art. 52 da Lei 9.099/95 conflita com a

simplicidade do cumprimento do julgado previs

to nos art. 16 e 17 da Lei 10.259/2001, exsurgindo

a inaplicabilidade do paraqrafo unlco do art. 741

do CPCao rito dos Juizados Especiais Federais.

8) No microssistema processual dos Juizados

Especiais Federais foi totalmente proscrita a pos
sibilidade de oposicao de embargos a execu,ao

- sendo desinfluente 0 argumento neles contido

- prevalecendo, com isso, 0 comando judicial re-

vestido pela coisa julgada.

9) A antinomia de decisoes de instanctas

inferiores com interpretacoas cristalizadas posts

riormente pelo 5TF e propria do controle difuso

de constitucionalidade.

10) 0 Supremo Tribunal Federal reconheceu

a existencia de repercussao geral no RE 586068/

PR, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe- 22.08.2008,

sobre a aplicacao do paraqrafo unlco do art. 741

do CPCaos Juizados Especiais.

11) A ausencla ou nulidade de cltacao provo

ca nulidade instransponivel do processo em que

foi proferida, contaminando de forma indelevel 0

comando judicial nele exarado. Nesse caso, cabe

o ajuizamento da acao dedaratorla de nulidade

msanavel - querel/a nul/itatis - perante 0 proprio

juizo de primeiro grau dos Juizados Especiais Fe

derais - caso a demanda anterior tenha tramitado

nos Juizados. Nao ha prazo para seu aforamento.

12) A querel/anul/itatis deve ser restrita aos

casos de ausencla de cltacao ou de defeito ou vicio

desta ultima, nao sendo admissivel nas hipoteses

do art. 485, para suprir a inadmissibilidade de acao
rescisoria no ambito dos Juizados Especiais.

13) 0 conflito entre coisas julgadas e dirimi

do pela prevlsao do art. 5°, XXXVI, da Constituicao

Federal, prevalecendo a que se formou em primel

ro lugar, pois a segunda fere a garantia da invio

labilidade da coisa julgada, protegida pelo citado

inciso constitucional, alern de violar 0 principio da

sequranca juridica e da confianca dos cidadaos
nas decisoes emanadas pelo Estado-Juiz.
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RESUMO: 0 mandado de injuncao e a acao di

reta de inconstitucionalidade por omissao surgi

ram da necessidade, no Estado conternporaneo,
da sxlstenda de instrumentos capazes de afastar

as omiss6es inconstitucionais. Apos a fixacao dos

contornos juridico-constitucionais do mandado

de lnjuncao, do cotejo realizado entre esses im

portantes institutos e de se tracer um perfil da

evolu,ao da jurisprudencla do STF em torno do

writ injuntivo, demonstra-se a enorme valia desta

garantia na medida em que tende a possibilitar 0

exercicio efetivo do direito postergado pela au

sencia de norma, 0 que nao sucede com a acao
direta de inconstitucionalidade por omlssao cujo

resultado pratico consiste apenas em dar clencla

da omlssao nao solucionando 0 silencio legislati

vo.

ABSTRACT: The writ of injunction and the direct

action of unconstitutionality due to omission were

born from the need of capable instruments to

overcome unconstitutional omissions, in contem

porary State. After setting the legal-constitutional

bounds of the writ of injunction, the present work

compares the writ of injunction and the direct

action of unconstitutionality due to omission, as

draws the evolution in the case laws of Supreme

Federal Court throughout the years, concerning

the writ of injunction. By the end, the paper de

monstrates the great importance of this action

since it enables the exercise of a right postponed

by the legislative omission, which differ from the

direct action of unconstitutionality due to omis

sion, whose only effect is to declare the omission,

instead of solving it.

Palavras-chave: Constitucionalidade - Con

trole - Omlssao - Mandado de lnjuncao - Efeitos

Keywords: Constitutionality - Control 

Omission - writ of injunction - Effects

Juiza Federal Cynthia de Araujo Lima Lopes

sUMARIO: 1. A Constltuicao de 1988 e 0 con

trole de inconstitucionalidade por ornlssao - 2.

o mandado de injuncao e seus delineamentos

jurldico-constitucionais - 3. Lacuna tecnlca como

requisito para 0 cabimento do mandado de injun

,ao - 4. Efeitos da declsao proferida no mandado

de lnjuncao - 5. Traces distintivos entre 0 manda

do de Injuncao e a acao declaratorla da inconsti

tucionalidade por omissao - 6. A declsao de pro

cedencla do mandado de injuncao e a decisao do

juiz que, diante do caso concreto, supre a lacuna

legislativa para efetivar direito fundamental - 7.

o mandado de injuncao segundo a jurisprudencia

do Supremo Tribunal Federal - 8. A superacao do

dogma da separacao de poderes - 9. Conclusoss

- Referencias

1. A Constituicao de 1988 e 0 controle

de inconstitucionalidade por omissao

o Estado Constitucional inaugura, induvido

samente, um novo capitulo na historia do consti

tucionalismo, da feita em que atribuiu nova sig

nificacao ao princlpio da legalidade, que passou

a ter como para metro a Constltuicao. 0 Estado

Constitucional e resultado das novas concepcoes
trazidas pelos ordenamentos dernocraticos. Neste

Estado, a lei cede passo aCcnstltuicao, deixando

de desfrutar da primazia que tinha no Estado libe

ral, em que era corrente a cornpreensao segundo

a qual 0 direito residiria exclusivamente na norma

juridica, cuja validade era aferida por um parame

tro meramente formal, em que bastava haver sido

produzida pelo orqao competente e segundo 0

procedimento regular, para ser considerada vall

da, sendo inteiramente irrelevante se guardava,

ou nao, correspondencia com a justice. Razoes

historicas, que nao cabem no ambito deste tra

balho, justificaram tal concepcao, dado que este
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Estado que privilegiava a lei sobre todas as coisas,

serviu para sepultar 0 absolutismo.

Verifica-se, nesta nova etapa da evoluC;ao do

Estado, que a primazia da Constitukao, Passa-se

a exigir a subordinacao da lei a Constitulcao, aos

princlpios nela encartados e aos direitos funda

rnentais, que adquirem eficacla normativa.

Assentado que para este novoEstado aCons

tituicao, enquanto norma fundamental, vincula

todos os poderes publlcos, surge, dentre muitos

outros, um desafio a ser vencido: 0 controle da

omissao relacionada a irnplementacao das normas

constitucionais, maxi me as alusivas a direltos e ga

rantias fundamentais, que deve ser realizado pelo

Poder Judiclario, em homenagem ao princlpio da

independencia e harmonia entre os poderes.

No caso brasileiro, esta questao toma pro

porcoes ainda maiores, porque a Constitulcao

Federal de 1988 preve, no art. 50, § 10, a imediata

aplicabilidade das normas definidoras dos direi

tos fundamentais e garantias fundamentais.

Todavia, cuidou a Constituicao de contern

plar dois instrumentos para solucionar as incons

titucionalidades decorrentes das omissoes dos
poderes publicos,

o primeira insere-se no ambito da fiscaliza

c;ao abstrata da constitucionalidade. Ea acao de

clarat6ria de inconstitucionalidade por ornlssao,

prevista no art. 103, § 20, da CF.

o outre, e 0 mandado de injuncao, que se

encontra previsto no art. 50, LXXI,da CF e situa-se

no campo da fiscallzacao concreta.

2.0 mandado de injun~ao e
seus delineamentos juridico

constitucionais

Eum instituto que se originou na Inglaterra,

no seculo XIV, como essencial remedio da Equity.'

1 Assim, explicando esteconceito, podemos definirque a Equity
e um instrumento para assegurar direitos na Falta de norma
regulamentadora; 'urn sistema de jurisprudencia suplementar,
em alguns casas independente da propria lei, na busca de
uma justic;a mais completa e abrangente. Na falta dos statues
(regulamentac;ao), ou quandoa Common law naoprey€! 0 casa,

Nasceu do juizo de Equidade. Eoutorgado a pa

de um juizo dlscrtclonario, quando falta norma I

gal regulamentadora da especis, e quando a Co

mon Law nolooferece protecao suficiente.'

o mandado de injuncao e uma garant

constitucional que se encontra alojada no art.

inciso LXXI, da Constltuicao Federal, nos sequl

tes termos: "conceder-se-a mandado de injun,
sempre quea ausencia denorma regulamentado
tome invi6vel 0 exercfcio dos direitos e Iiberdad
constitucionais e das prerrogativas inerentes a
cionalidade, asoberania e acidadania".

Foi concebido para evitar que um direito a

segurado pela Constltuicao restasse esvaziado e

razao da ornissao do leqislador ordinario, quando

sua inteqracao ao mundo juridico dependa d

edlcao de norma infraconstitucional.

Segundo Jose Afonso da Silva

o mandado de lnluncao.constltul um r
rnedlo ou acao constitucional postaadispo
c;:ao de quem seconsidere titular de qualq
daqueles direitos, liberdades ou prerrogativ
inviavels por falta de norma regulamentado
ra exigida ou suposta pela Ccnstituicao. Su
principal finalidade consiste assim em conferi

o juizo dlscriclonarlo da Chancelaria tern poderes para expe
o writ of injunction, regulamentando aquele caso especffic
Entretanto, observe-se que 0 juiz decide segundo uma rigi
pauta de valores socials, na valoracao judicial do caso e no
princfpios de justtca material existentes, ou seja, nao tern
arbitrio de criar normaspr6prias.

Nos sistemas rfgidos (de controle de constltuclonalida
formalmente estabelecldo), fundamentados na Ie
constltuclonalmente firmada (como 0 nosso, romano
qermanlco), a equidade reduz-se a rnais uma fonte de drretto;
rnais urnrecurso na busca do direito e da justice. Este eurnbo
argumento parasustentar a Idela de que 0 desejo Constftuinte,
quando formulou 0 mandado de lnjuncao, era 0 de crlar um
qarantia funcional, para suprir, atraves do Judiclarto (utilized
o juizode equidade), a carenda de requlamentacao. A injun~a

serta umordemprclblndo queafalta denormaregulamentador
inviabiJizasse 0 exercfcio de direltos, ouseja, umaordemvlsand
a evltar a mereta oucmlssaodo Poder competente parapermit!
a pratica dodireito constitucionalmente estabelecido, mas aind
dependente de regulamental;ao.

A injun~ao eurnremedio essencialmente de equidade, nosentid
ingles dotermo- sistema deestimativa social visando aformula
uma regra juridica para um caso concreto. A palavra injun~ao

vern do latiminjuctioni, doverbainungo, quesignifica imposil;ao
ou a~ao de impor (QUARESMA, Regina. 0 mandado de injun~ao

e a a~ao de inconstitucionalidade por omissao. 3.ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1999,p.35-36).

2 SILVA, Jose Afonso da. Direito Constitucional Positivo. 27a Ed.
Sao Paulo: Malheiros, 2006,p.448.

imediata aplicabilidade anormaconstitucional

portadora daqueles direitos e prerrogativas,

lnerte em virtudede ausencia de regulamenta
cao. Revela-se, neste quadrante, como um ins
trumento da realizacao pratica da disposlcao

do art.5°,§ 1°.

Dai0 seu objeto:assegurar 0 exerdcio(a)
de qualquer direito constitucional (individual,
coletivo, politico ou social) nao regulamenta
do; (b) de Iiberdade constitucional, nao regu
lamentada [...J(c)das prerrogativas inerentes a
naclonalldade,asoberania e acidadania, tam
bern quandonao reqularnentadas.'

A finalidade do mandado de injuncao con

e em dar concrecao a direito abstratamente

visto no texto constitucional, alusivo a direitos

iberdades constitucionais e prerrogativas ine-

ntes a nacionalidade, a soberania bem como a

adania. E, portanto, uma acao de indole cons-

ucional, que contern uma pretensao de tutela

isdicional.

Encontra-se, assirn, voltado a conferir efetivi

de a direitos consagrados no texto constitucio

I, e que dependem para ganhar vida, de uma

rovidencia de natureza legislativa, com a edicao

lei, ou administrativa, mediante a elaboracao

norma regulamentadora. 0 mandado de injun

o caracteriza-se como instrumento voltado a

perar a inercia legislativa, possibilitando que di

itos contemplados no bojo da Lei Maior possam

r usufruidos por seus titulares. Eum mecanisme

ue visa a dar dtnamlca a direitos que se encon

am a espera de reqularnentacao para poderem

r exercidos. Uma verdadeira garantia constltu

onal,

o objeto do mandado de injuncao, na feliz

xpressao de Manoel Jorge e Silva Neto, e trans

ormar 0 direito abstrato em concreto, resultando

al providencia "da hist6rica ausencla de efetivida

e de diversos direitos consagrados em Constitui

oes brasileiras precedentes, fate que decorreu da

inercia legislativa""

SILVA, Jose Afonso da. Curso de direitoconstitucional positivo.
Sao Paulo: Malheiros. 2006,p.448/449.

SILVA NETO, Manoel Jorge, Direito Constitucional. 4a.Ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2009,p.807.

IJornada de Direito Civil e Processual Civil

Conforme disposto no art. 50, LXXI, sao re

quisitos do mandado de injuncao: a) que se trate

de um direito previsto na Constituicao, mais pre

cisamente, direitos e Iiberdades constitucionais

e das prerrogativas referentes a nacionalidade, a

soberania e a cidadania; b) que essesdireitos nolo

possam ser exercidos, de pronto, por demanda

rem a edicao de norma disciplinadora.

Sobre 0 tema, surgiram tres correntes disso

nantes. A primeira, mais restritiva, entende que a

Constituicao, ao se referir na norma sob enfoque,

a prerrogativas "inetentes anacionaiidade, asobe
rania e acidadanio", Iimita 0 alcance da expressao

"dlreitos e Iiberdades constitucionais", a essesdirei

tos. A segunda, restringe a expressao "direitos e

Iiberdades constitucionais" aos direitos e garantias

fundamentais do Titulo II, da Constituicao. A ulti

ma, enaltece que os dlreitos, Iiberdades e prerro

gativas cobertas pelo mandado de injuncao nolo

sao apenas os constantes no Titulo II, da CF, que

se refere a direitos e garantias fundamentais, mas

a quaisquer direitos, liberdades e prerrogativas,

previstos na Constituicao, a razao de que a dlccao

do art. 50,LXXI,noloencerra qualquer restricao,

Importa observar que 0 STF perfilhou esta

ultima corrente no julgamento dos MI 283/DF e

232/RJ, que versavam sobre dispositivos consti

tucionais que consagram direitos fundamentais

situados fora do Titulo II, como e 0 caso do art.

195, § 70, da CF, relativo as imunidades das en

tidades de assistencia social no que diz com as

contrlbuicoes previdendarlas e do art. 80, § 30,do

ADCT, atinente a indentzacao devidas a militares

punidos durante 0 regime militar.

De mencionar-se que 0 campo de incidencia

das ornissoes inconstitucionais sao as normas que

dependem de reqularnentacao para adquirirem

eficacia plena. "0 mandado de injuncao e destina

do as normas constitucionais de eficacla Iimitada

ou reduzida, nolo possuidoras de normatividade

suficiente para, de imediato, gerarem seus efeitos,

necessitando de legislaC;ao infraconstitucional",s

5 FARIA, Luiz Alberto Gurgel. C~ntrole da constitucionalidade na
omissao legislativa - instrumentos de protel;aO judicial e seus
efeitos. Curitiba: Jurua, 2001,p.84-85.
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3. A LACUNA TECNICA ENQUANTO
REQUISITO PARA CABIMENTO DO

MANDADO DE INJUN<;Ao

A lacuna tecnica pode ser compreendida

como um vazio, ou seja, um espaco deixado ao le

gislador infra-constitucional para ser preenchido

posteriormente, segundo as balizas adrede fixa

das pelo constituinte, em um verdadeiro processo

de cornplementacao constitucional.

Sobre 0 terna, Interessante notar 0 que aver
ba Flavia Piovesan:

Para que se compreenda 0 alcance do

novo lnstltuto, importa destacar que a conces

sao da injun~ao esta condicionada auma rela

<;ao jurfdica de causa e efeito.Valedlzer, auma

causa - a falta de norma reguJamentadora - a

ordem juridica atribui uma consequenda - a

inviabilidade do exercfcio de direitos e liberda

desconstitudonais e dasprerrogativas ineren

tesanacionalidade, asoberania eacidadania.

Para a concessao do mandado de injun

<;030, hi! de estar clara esta relacao que envol

ve nexo de causalidade. Como firmado pelo

SupremoTribunal Federal, no julgamento do

M181-6, "asituacao de lacuna tecnica - que se

traduz na exlstencla de um nexo causal entre

a vacum juris e a impossibiJidade do exercf

cia dos direitos e Jiberdades constitucionais e

das prerrogativas inerentes a nacionalidade,

asoberania e acidadania - constitui requisito

necessario que condiciona a propria impetra

bilidade desse novo rernedio institufdo pela
Constltuicao de 1988".6

Nas sttuacoes em que nao ha prazo fixado

para a efetlvacao da prestacao legislativa, 0 mo

mento em que se configura a lacuna tecnica, como

requisito para 0 mandado de injuncao, e quando

a omissao estatal se estende por prazo excessive

e irrazoavel, retardando em demasia a obriqacao

de fazer que cabe ao ente estatal responsavel pela

edi~ao da norma regulamentadora.

6 PJOVESAN, Flavia. Protec;ao judicial contra omiss6es legislativas.
Ac;ao direta de inconstitucionalidade por omissao e mandado
de injunc;ao. 2 ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.
117-118.

Algumas vezes, a propria Constitukao Fed
ral fixa um prazo para elaboracao da lei, como h
caso do art. 8°, § 3°, do ADCT/CF, que fixou 0 pra

de doze meses da prornulqacao da Constitui~a

para a requlamentacao da reparacao econ6

ca devida aos cidadaos que foram impedidos
exercer, na vida civil, atividade profissional, e

vlrtude de portarias reservadas do Ministerio d
Aeronautica,

Em sltuacoes deste jaez, decorrido 0 praio
aludido na texto constitucional para a elaborac;

da norma, nao sendo esta editada, configurad

estara a lacuna tecnica autorizadora do ajui
mento do mandado de lnjuncao.'

4. EFEITOS DA DECISAo PROFERIDA
NO MANDADO DE INJUN<;Ao

Ha, a proposito do tema, tres teorias: teori
da subsidiariedade, teoria da independsncla juri
dicional e teoria da resolutividade.

Segundo a teoria da subsidiariedade, n
declsao do mandado de injuncao deve 0 orga

julgador se limitar a declarar a mora legislativ
cientificando 0 orqao responsavel pela elabor

~ao da norma, nos moldes do que sucede com

acao declaratoria de inconstltucionalidade po

omissao. Esta teoria fol adotada pelo STF em va
rios julgamentos. Foialvo de muitas critlcas advin

7Calha, nessa altura, lembranc;a de esc61io de Maria Angeles
Ahumada Rulz a qual, recordando que os Jimites validos para
jurlsdicao ccnstitucicnal coincidem com os da tnterpretacac
constituclonal, mostra caber ac Tribunal Constituclonal, no
ambito das omiss6es leqislativas, discernir entre as lacunas
cu]o colmatar e possivel por melo das tecnlcas hermeneutica
e de inteqtacao, com relacao asquais podeatuar, daquelas cuj
prenchimento e Infraqueave! ao 6rgao jurisdicional, devido
Hmltes lmpostosafuncaodeste.Tals llmttacoes, aautora esclerece
sao encontradkas quando a: a) regra de dlreito necessaria
nao e dedutivel dos principles e normas constitucionais; b)
complementacgo da lacuna constltut exercfclo de uma opcao
politica do legislador; c) utilizac;ao da anaJogia nao for possive!;
Significa dizer que 0 Tribunal Constitucional que, no dizer da
autora, atuacomojuiz integrador, podera suprir a lacuna coma
formulac;ao do direito aplictlvel peJo menos em duas hipoteses,
quais sejam, quando tal for de possivel extrac;ao, a partir do
conteudo valorativo das regras e principios constitucionais, e
q~ando forcabiveJ 0 emprego docriterio anal6gico (apud NOBRE
JUNIOR, Edilson P. Mandado de injunc;ao: duas decadas de
vigencia de uma garantia constitucional. Revista dosTribunais,
vol. 881, p.50~Sl, marc;o, 2009).

da doutrina, que nela percebeu que 0 STF nao

lava reconhecendo ao mandado de injuncao a
verdadeira majestade, igualando-o aacao de

onstitucionalidade por omissao. Entendeu-se
nao fazia 0 rnenor sentldo 0 constituinte ter

cebido dois institutos com identica finalidade.

Pela teoria da independencia jurisdicional,
atureza da decisao proferida no mandado de

un~ao e constitutiva erga omnes, e nesta trilha,
be ao orgao jurlsdicional editar uma norma ge

, para reger todas as situacoes identicas, esten

ndo-se a tercelros. Adeclsao judicial, assim, tem
carater de norma geral, que transcende 0 caso

ncreto, atuando 0 Judiclarlo como verdadeiro
islador. Esta teoria foi alvo de acerbas criticas,

incipalmente, por afronta ao principlo da sepa

~ao dos poderes.

Para a teoria da resolutividade, a decisao no

andado de injuncao e constitutiva interpartes,
rn relacao aedicao da norma regulamentadora.
orgao jurisdicional deve decidir 0 caso que se

e apresenta, de modo a possibilitar uma efetiva

ul~ao dos direitos constitucionais pendentes de
ularnentacao, Ea decisao do caso concreto.

Esta tese e defendida Canotilho, ao sustentar

ue 0 mandado de injuncao nao tem por objeto
ma pretensao a uma emanacao, a cargo do [uiz,

e uma requlacao legal complementadora com
ficacia "erqa omnes", 0 mandado de injuncao

penas viabiliza, num caso concreto, 0 exercicio

e um direito ou Iiberdade constitucional pertur
ado pela falta parcial de lei regulamentadora. Se

sentenca judicial pretendesse ser uma norma
ao com valor de lei ela serla nula (inexlstente) por
surpacao de poderes,"

No mesmo sentido, a Ii~ao de Marla Helena
Diniz:

A tarefa integradora ou de col
matacao de lacunas e criadora, no
sentido de criar como algo explfcito,
algo ja implfcito no sistema jurfdico,
estabelecendo-se uma norma indivi
dual relativa a hipotese nao regula-

»CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito constitucional. Coimbra,
Almedina, 1993.

I Jornada de Direlto Civil e Processual Civil

mentada, submetida a apreclacao do
Judlcierlo. Nao cria direito novo, mas
apenas uma norma individual que se
aplica so ao caso que Ihe deu origem.
o Judlciario, portanto, nao daria uma
declsao substituindo 0 legislador eli
minando a lacuna tecnica, nem tam
pouco recomendaria ao legislador a
feitura da lei"·

Nao destoa deste pensar Rodrigo Mazzei:

Se 0 mandando de injuncao provocasse a

criacao de norma abstrata, passlvel de lrnposlcao

a todos, a declsao do writ estarla fazendo vezes de
leqislacao, e poderia se dizer que 0 Judiclario cum

priu funcao que nao e sua. Mas, nos termos do que

estamos a afirmar, nao e isso que ocorre, diante

da limitacao dos efeltos da declsao proferida no
mandado de injuncao que ocupa espaco apenas

no caso concreto, aguardando que a lei venha no

futuro regular abstratamente a questao de forma

definitiva.'?

Sobre a natureza jurfdica da declsao do man

dado de injuncao, Alexandre de Moraes traz as

varlas posicoes em relacao aos efeitos do manda

do de injuncao, afirmando que podem essas ser
agrupadas em dols grandes grupos: concretista e

nao concretista.

Pela poslcao concretista, presentes os requi

sitos constitucionais exiqidos para 0 mandado
de injuncao, 0 Poder Judiciario, por meio de uma

decisao constitutiva, declara a exlstencia da mora

legislativa e Implementa 0 exercicio do direito

constitucionalmente previsto, ate que sobreve

nha a reqularnentacao do poder competente. Esta
poslcao se dividirla em concretista geral e concre

tista individual. Pela primeira, a declsao do Poder

Judiclario tera efeitos erga omnes, implementando

o exercicio da norma constituclonal por meio de
uma normatividade geral ate que a ornlssao seja

suprida pelo poder competente. Nos termos da

concretista individual, a decisao do Poder Judicia-

9 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos.,2.ed.
Sao Paulo: Sara iva, 1992,p.40,

10 MAZZEI, Rodrigo. Mandado de JnjunC;ao. Ac;6es Constitucionais
DIDIER JLJNIOR, Fredie (coord). Salvador: JusPodium, 2006, p.
13S-196.
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rio s6 produzira efeitos para 0 autor do mandado

de injuncao, que podera exercitar pienamente 0

direlto, Iiberdade ou prerrogativa prevista na nor

ma constltuctonal.!'

5.TRA<;:OS DISTINTIVOS ENTRE
o MANDADO DE INJUN<;:AO

EA A<;:Ao DECLARATORIA DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR

OMlssAo

Ambos os instrumentos, como ja assinalado,

encontram-se Iigados ao fen6meno da inercia le

gislativa. Todavia, algumas diferenc;as podem ser

apontadas entre os dois institutos.

A acao declaratoria de inconstitucionalidade

por omlssao insere-se no contencioso jurisdicional

abstrato, de competencia exclusiva do Supremo

Tribunal Federal. Declarada a inconstitucionalida

de por omlssao, a consequencla variara de acordo

com 0 orqao responsavel pela omissao: a) se for 0

Poder Legislativo, sera dada ciencia para adocao

das providencias necessarias: b) em se tratando

de orqao administrativo, para adotar a providen

cia, no prazo de trinta dlas, na forma preconizada

no art. 103, § 2°, da CF.

o Poder Legislativo, cientificado formalmen

te de sua lnercla, pode suprl-la, ou nao, eis que nao

esta sujeito a qualquer prazo. Situacao diferente e

a da administracao publica, que se nao adotar as

provldenclas tendentes a suprir sua inercia, sujeita

o agente publico aresponsabillzacao criminal, por

desobediencia ou prevaricacao, ex vidos arts. 330

e 319, do C6digo Penal, respectivamente.

Aacao de inconstitucionalidade por omissao

nao se encontra vinculada a qualquer direito sub

jetivo, dado que se relaciona a processo objetivo,

vocacionada que esta a defesa da incolumidade

da Constituicao. A natureza da decisao e sempre

declarat6ria e com efeitos erga omnes.

11 MORAES, Alexandre. Constitui«;ao do Brasil interpretada e
legisla«;ao constitucional. Sao Paulo: Atlas,2002, p.421·422.

Os legitimados ativos encontram-se elenc
dos no art. 103, inciso I a IX, da Constitulcao F

deral.

No mandado de injuncao, diferentement
configura instrumento constitucional voltado pa
proteger dlreito subjetivo constitucionalmen
previsto e dependente de norma integrador
Reconhecida a ornlssao legislativa pelo orqao j
risdicional competente, este, segundo a teoria d
resolutividade, edltara a norma para tomar efic
e operante 0 direito consagrado na Constituica
de modo a inteqra-Io aordem jurfdica, retirand
o da letargia em que se encontrava amingua d
norma regulamentadora pertinente, de modo
conferir-Ihe efetividade.

o mandado de injuncao Iiga-se, pols, a re

llzacao de direito ou Iiberdade obstada pela fait
de norma integradora, podendo a declsao ser d
natureza mandamental, constitutiva ou conden
t6ria, a depender da sltuacao concrete, com efe'
tos, a principle, incidenter tantum e inter partes.

Neste sentido 0 pensar de Carlos Gal Garcia.

o mandado de injuncao, dand6
legitimidade constitucional a clausu
la de reqularnentacao, vai permitir a
Poder Judiciarlo suprir a omlssao ad
ministrativa. Mas, para que seja efetiv
a injuncao, a sentence deve ir alern d
determlnacao de regulamentar, par
prever e suprir as omissoes, criando 0

Juiz ou Tribunal 0 regulamento exigi
do. Ea [ustica do caso concreto, carac
teristica da Justica da Equidade, mas
Ihe e superior, porque complement
o que falta anorma legal. Tal declsao,
assim, impllca julgamento por equida
de, ou seja, fora das regras do direito
positivo. A decisao cornplementara a
norma, ou expllcitara 0 que estava es
crito com eficacia condiclonada.'?

A legitimidade ativa e reconhecida a qual
quer pessoa fisica ou juridica, que alegue titula
rizar 0 direito previsto constitucionalmente obs
tado pela ausencia de norma regulamentadora.
E concedido a quisquis populo. De mencionar-se,

12 GARCIA, Jose Carlos Cal.0 mandado de injun«;ao. 0 Estado do
Paranc'l. Curitiba, 16.10.88.

a legitimac;ao coletiva para 0 mandado dea,
nc;ao.

A competencia para processar e julgar esta

o de indole constitucional pode ser do Supre

Tribunal Federal (CF, art. 102, I, "q" e II, "a");do
erior Tribunal de Justice (CF, art. 105, I, "h" e
, § 40, V) e dos Tribunais de Justice Estaduais

,art. 125, § 1°).

6. A DECISAo DE PROCEDENCIA
DOMANDADO DE INJUN<;:Ao EA

DECISAo DOJUIZQUE, DIANTE DO
ASO CONCRETO, SUPRE A LACUNA

LEGISLATIVA PARA EFETIVAR 0
DIREITO FUNDAMENTAL

E induvidoso que 0 juiz, ao examinar uma

stulacao formulada no bojo de uma acao de
alquer natureza, pode dar eficacia imediata

ireito fundamental quando este dependa de
qulacao por lei. E a razao e bem simples. Se ha
rmas que violam principios e dispositivos ati

ntes aos direitos fundamentais existem tam

'm omiss6es, vacuos legislativos que, de igual
ode, vulneram principios e direitos consagrados

a Constituicao Federal.

Por outro falar, a Lei Maior pode ser afron
da nao apenas por acao do legislador, ao editar

rma incompativel com a Constltuicao, como
mbem por sua omissao, ao deixar de elaborar

norma necessaria ao exercicio de direito consti

cionalmente previsto. Por lsso, nao ha qualquer
zao para se admitir 0 controle de constituciona

dade de lei e nao se admitir 0 controle em face da
ercia legislativa. Se ao juiz cabe 0 controle das
is, podendo afastar, no caso concreto, sua apli

acao, por consldera-la inconstitucional- isto sem

ratar do controle concentrado de constituciona
dade, que cabe, com exclusividade ao STF - , e

atural que Ihe caiba a mtssao de atuar quando a
ausencla de lei estiver obstaculizando a efetivacao

de um direito constitucional.

As omiss6es do legislador que impedem a

frUic;ao de direito fundamental sao consideradas
inconstitucionais, em face da propria forc;a norma-
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tiva da Constituicao. Nao ha na Constitulcao nor

ma desprovida de eficacla. Todas as normas cons

titucionais sao dotadas de eficacla, em medidas

diferentes, mas todas portam eficacia minima.

Assirn, omitindo-se 0 legislador de elaborar

a norma infraconstitucional necessaria a fruicao

de direito consagrado na Constltulcao Federal,

pode esta ornlssao ser reconhecida e suprida ju

dicialmente, nao apenas atraves do mecanismo

constitucional do mandado de lnjuncao (CF, art.

50, LXXI), como tarnbern, no caso concreto, pode 0

juiz conferir eficacia imediata a direito fundamen

tal quando este dependa de requlacao por lei.

Neste ultimo case, sua conduta encontra

ra fundamento de validade no principio da ina

fastabilidade da jurlsdicao, consagrado no art.
50, XXXV, da CF, e na garantia do ample acesso

a justice, tambern uma garantia constitucional,

contemplada no art. So, LV, da CF. lmperloso des

tacar, outrossirn, em prol deste entendimento,

que a Constituicao Federal, como ja mencionado,

determina, em seu art. 5°, § 1°, que as normas de

finidoras de direitos e garantias fundamentais tem

imediata aphcacao, ou seja, nao se admite poster

gac;oes em materia de direitos fundamentais.

Ao juiz, portanto, nao e dado deixar de deci

dir amingua de lei regulamentadora de um direi

to previsto ou decorrente da Constituicao Federal.

Assim, como Ihe cabe controlar a constitucionali

dade da norma infraconstitucional, cabe-Ihe, de

igual, 0 controle da omtssao que inviabiliza a efeti

vacao de um direito fundamental, sendo vedado,

consoante nocao cedica, 0 non iiquet.

Vale trazer ao lume a posicao de Marinoni

sobre 0 tema:

"Por coniormaciio do lei mio sepode en

tender simplesmente interpretacao de acordo
ou adequof;oo do lei aConstituif;GO. Nas hip6
teses de deciatacao de mconstuucionattdade e
desupressao de omissao constitucional hd uma
conformaf;GO do legisfafClo (embora noo exata

mente dalei)asnormas constitucionais.

Mas a conforrnacao da lei au da legisla
c;ao faz com que 0 juiz erie, mediante a inter
pretacao ou 0 contraleda constitucionalidade,
uma normajuridiea parajustificar suadecisao.
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Trata-se de propor, no vetdade, a conhe
cidadistim;iio entrenorma, vista como texto do
lei, e normajuridica, compreendida como inter
ptetacac do texto legal, deixando-se claro, no
entanto, que tal normajuridica nao eapenas Q

expressiio do intetpretacao do lei, mastambem0

resultado do contrale de constitucionalidade",13

Resulta inequivoco, portarrto, 0 juiz nao ape

nas pede, mas deve, dar eficacla imediata a direito

fundamental quando este dependa de requlacao

por lei, porque ja se encontram de ha muito supe

radas as classlcas concepcoes de jurisdicao, como

a de Chiovenda, segundo a qual 0 juiz atua a von

tade concreta da lei, ou a de Carnelutti, para quem

o juiz cria a norma individual para 0 caso concreto,

relacionada com a justa cornposlcao da lide, que

dominaram ate meados do seculo XIX, engendra

das sob a egide do Estado Liberal, no qual vigora

va 0 primado da supremacia da lei.

Na concepcao conternporanea de jurisdlcao,

cabe ao juiz dar tutela aos direitos, outorgando

Ihes a devida protecao, at raves de varias tecnkas,

como a lnterpretacao conforme, a declaracao par

cial de nulidade sem reducao de texto e, princi

palmente, suprindo a omissao obstaculizadora da

reallzacao do direito fundamental 11 tutela jurisdi

clonal, construindo a norma juridica do caso con

creto, de acordo com os preceitos constitucionais,

preenchendo 0 vazio deixado pelo legislador.

A dlferenca entre a declsao de procedencla

do mandado de injuncao (que edita a norma) da

declsao do juiz que, diante do caso concreto, su

pre a lacuna legislativa para efetivar 0 direito fun

damental, reside, em primeiro lugar, na compe

tencia do 6rgao jurisdicional. A competencia para

processar e julgar 0 mandado de injuncao vem es

tabelecida no texto constitucional, nos arts. 102, I,

"q" e II, "a", 105, I, "h" e 121, § 4°,V, da Constltuicao

Federal, sendo que se admite, na esfera estadual,

que os Estados-membros encerrem previsao, em

suas constitui<;oes, a respeito do 6rgao competen

te para decidir 0 mandado de injun~ao em face de

13 MAR1NONI, Luiz Guilherme. Cursa de direito processual civil,
vol.1,teoriageraldo processa. SaoPaulo: Revista dosTribunais,
2006, p. 96.

omissao regulamentadora de norma constitucio

nal estadual.

Na acao em que se reclama a supressao da la

cuna legislatlva para efetivar dlrelto fundamental,

qualquer juiz, ao qual for distribuida a acao. pede

dar concrecao ao direito fundamental nao requ

lamentado, e isto porque nao ha na Constitulca

norma destituida de eficacla.

A outra diferenca que pode ser apontada

entre essas duas situacoes reside na coisa julga

da, excluida a teoria da subsidiariedade, em que a

decisao proferida no mandado de injuncao limita

se apenas 11 declaracao da ornissao e conseqUente

cientlficacao do orqao responsavel pela edicao da

norma.

A coisa julgada, no mandado de injuncao

quando a decisao vai alem da simples constata

~ao da mora legislativa, e diferente do que ocorre

na sistematica do processo civil (CPC, arts. 467 a

475). Fala-se aqui na coisa julgada transitoria, ou

seja,a decisao proferida no mandado de injuncao,

prevalece ate a edicao da lei.

o STF, no julgamento do MI 283-5, deli be

rando sobre a indenizacao prevista nas situacces

alcancadas pelo art. 8°,§ 3°,do ADCT,por maioria,

determinou que se processasse no Juizo comum

a liquidacao da indenizacao devida, deliberando

sobre a coisa julgada, enfatizando que a conde

nacao nao prevaleceria sobre a leqislacao super

veniente, na hip6tese da ultima ser mais benefice
para 0 impetrante.

Significativa parcela dos ministros do STF,

entendeu, nesse julgamento, que estaria se for

mando uma coisa julgada transit6ria, na medida

em que editada a lei, 0 impetrante se submeteria

imediatamente ao seu imperio, abandonando a

posicao jurldica que Ihe fora outorgada pelo refe

rido julgamento.

Vale transcri~ao 0 seguinte excerto do voto

do Ministro Sydney Sanches:

"... enquanto nao vier a lei, pode ser

concedida a reparac;ao em perdas e danos, na
forma da lei civil, com 0 advento da lei, ela e

que se operara. E se a coisa julgada se formar

desse modo, nao se podera falar em violac;ao

da coisajulgada, com aplicacao da lei nova, fu
turamente."

Edo voto do Ministro Aldir Passarinho:

"Meu voto e acompanhando 0 Senhor

Ministro Relator, mas tambern com a restri

c;ao formulada no voto do Senhor Ministro

Sydney Sanches.Com relacao a essa restrkao
que igualmente face, a vantagem e que, em

bora possam vir a ser estabelecidos crttertos

diversos, pelos juizes, ao decidirem cada caso

concreto, todos eles vlreo. ao final, quando

vier a ser sancionada a lei, aos parametros
nela fixados, evitando-se, assim, disparidade

de tratamento. E, de qualquer sorte, a Consti
tuiC;ao estabelece que e a lei que disclpllnara

a materia, ao dizer: 'de acordo com 0 que a lei

determinar'. Estamos, entao, na verdade, an

tecipando os direitos que reconhecemos, em

tese, existentes, com as lndenlzacoes cablveis,
afalta de uma norma regulamentar, mas, ao fi
nal, todos seenquadram a partir da vlqencla da

lei, ao que nela vier estabelecido. 0 principio

legal prevlsto na Constltutcao e 0 de estabele

cer normas gerais, e estas, portanto, deverao
abranger todos os cases, embora, ate entao,
possam gerar crlterios diferentes".

A diverqencla, como bem esclarece Rodri

go Reis Mazzei, nao esta no fato de que a coisa

julgada podera ser alterada pela leqislacao pos

terior, mas apenas no fato de que, na primeira

proposicao, a lei superveniente somente podera

beneficiar 0 impetrante, agregando-se bonus, ou

seja, permitiu-se uma expansao objetiva na coisa

julgada a partir da leqislacao que vira. A segunda

poslcao, indica que a coisa julgada sera transit6ria

e vlqorara apenas ate que a leqislacao faltante en

tre em viqor.!"

o que ocorre no mandado de injuncao e

justamente isso. 0 beneficiario da dectsao fica

amparado por esta ate que seja editada a norma

regulamentadora, nao se Ihe aplicando a coisa jul

gada, nos termos em que concebida pelo art. 468,

do CPC. Dal dizer-se que se trata de coisa julgada

transit6ria, destinada a viger ate a supressao da

lacuna legislativa. Editada a lei, todas as situa~oes

14 MAZZEI, Rodrigo. Mandado de Injun~ao. A~6es Constitucionais
DIDIER JUNIOR, Fredie (coord). Salvador: JusPodium, 2006, p.
135-196.
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nela definidas passam a se submeter 11 sua inexo

ravel reqencia, 15

Diante do sumariado, tem-se que distintos

sao os regimes da coisa julgada no que pertine 11
decisao proferida no mandado de lnjuncao e 11 de

clsao do juiz que, diante do caso concreto, supre

a lacuna legislativa para dar efetividade ao direito

fundamental. Nesta situacao, a coisa julgada nao

sofre qualquer modulacao. Submete-se ao regime

da coisa julgada delineado pelo Estatuto Proces

sual Civil, nos arts. 467 a 475.

7.0 MANDADO DEINJUN<;:Ao

SEGUNDO A JURISPRUDENCIA DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

o exame das decisoes do Supremo Tribunal

Federal ao lange de mais de vinte anos da promul

ga~aoda Constltukao Federal demonstra uma no-

lS Como sustenta com inteira acerto Mazzei: Entrando em
vigor a requlamentacao. todos por ela abrangidos devem ter
tratamento iqual. em homenagem ao principio da isonomia.
Dentro do plano constltuclonal, a questao fica mais evidente
pols, ao mesmo tempo em que a Carta Magna prega a
igualdade e que aqueledlreito (agora regulamentado) emana
do seu ventre, poderfarnoster sltuacoes desiquals, em razaode
umadecisaojudicial sermais abrangente que a propria norma
atrelada a Ccnstituicao, 0 que se deve censurar, em razeo da
unicidade pregada. A declsaojudicial estaria por desagregar a
propria Constitulcao Federal em um dosseus canones, queea
apllcacao de suas normas igualmente paraosque nelas possam
seinserir.
Portanto, atransitoriedade da declsaodomandado de injun~ao

esta Iigada umbilicalmente a funcao exercida pelo Judiciarlo,
que jamais pode tomar para si em definitivo a runcao do
Legislativo, sttuacao que lrla ocorrer caso a coisa julgada do
writ prevalecesse para manter ao impetrante uma sttuacao
de prlvlleqlo, nao prevista na propria lei que motivou aquele
preenchimento precarlo no passado.
Dessa forma, corroboramos Barbosa Moreira, ao afirmar que:
'Nomeuentendimento, 0 mandado de lnjuncao, porsl mesmo,
tem ou deve ter a finalidade de perrnltlr a formulacao de uma
regra provlsorla, No proprio conteudo da decisao (embora,
evidentemente, nao seja necessario que 0 6rgao judicial 0

diga expressamente, porque esta, a meu ver, na natureza das
coisas), 0 que ficou decidido e coberto pela coisa julgada e 0

seguinte: enquanto naoviera norma regulamentadora, editada
pelo 6rgaocompetente para0 caso concreto a disciplina sera
aquela.lmplicitamente, quandovieranormaregulamentadora,
essa norma seestendera a todos os casos que apresentem as
mesmas caracteristicas, inclusive aqueles que, porventura,
tenham si do objeto de cogni~ao e decisao, atraves do
mandado de injun~ao. Assim, naovejoperigo gravedecolisao
entre a coisa julgada,numa determinada hip6tese, e a norma
regulamentadora porventura superveniente.
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tavel evolucao na cornpreensao deste importante

instituto juridico que e 0 mandado de injuncao.

Na ausencta de qualquer previsao normati

va a respeito do rito processual do mandado de

Injuncao, surgiu entendimento doutrinario no

sentldo de que nao seria possivel 0 manejo deste

instrumento, negando, por conseguinte, a auto

aplicabilidade da garantia constitucional.

Na QO no MI 107-3/DF, 0 STF suplantando

discuss6esdoutrinarias da epoca, firmou 0 enten

dimento de aplicar-se-ia, no que coubesse, a for

ma procedimental do mandado de sequranca.

A partir do julgamento do Mil 02/PE, passou

o STF a admitir a impetracao coletiva.

No MI 3611RJ, onde se debatia questao alu

siva a fixacao dos juros reais (CF, art. 192, § 3°),

tratou 0 STF da confiquracao da mora legislativa

exiqencia 0 transcurso de periodo razoavel e a re
levancla da materia.

Por muitos anos 0 STF permaneceu aferra

do a ideia de que nao era possivel viabilizar-se 0

exerdcio do direito ou Iiberdade constitucional ou

prerrogativa atinente a nacionalidade, soberania e

acidadania, tendo 0 mandado de injuncao 0 efeito

de dar ciencia da ornissao ao orqao competente.

A mesma providencia adotada na acao direta de

inconstitucionalidade por omissao julgada proce

dente. 0 fundamento desta cornpreensao residia

no argumento segundo 0 qual se 0 STF nao po

deria em sede de acao direta de inconstitucionali

dade por ornissao, na qual se realiza um controle

abstrato de constitucionalidade, suprir 0 silencio

legislativo, editando a lei do caso concreto. Com

maior razao isso nao poderia ocorrer no ambito

do mandado de lnjuncao, em que a competencia

para sua analise e pulverizada entre os tribunais e

pode ser encetado por qualquer pessoa.

Neste mesmo mandado de injuncao, impe

trado por um ex-militar da Aeronautka, impedido

de exercer atividade profissional na vida civil, em

razao das Portarias Reservadas do Mlnlsterlo da

Aeronautica, a que alude 0 art. 8°, § 3°, do ADCT,

ao escopo de obter do STF norma individualizada

que Ihe assegurasse, enquanto nao editada a lei

referida norma transltoria, a reparacao economlca

ali preconizada, 0 STF manteve-se fiel ao entendi-

mento de que a declaracao da inconstitucional

dade da omissao normativa deveria ser comuni
cada ao orqao competente.

Nao obstante cientificado para legislar e

razao do MI 283/DF, 0 Congresso Nacional nao

saiu de sua letargia, tendo 0 STF, diante deste si

lencio eloqOente, assentado a possibilidade de os

impetrantes ajuizarem as respectivas demandas

perante 0 juizo competente, 0 qual caberia ve

rificar a adequacao da sltuacao fatica a abstrata

mente prevista na norma constitucional e fixar 0

montante da indenizacao devida.

Todavia, adotou uma provldenda ate enta

inedita. Decidiu assinar 0 prazo de 45 dias, acres

cido de mais 15 dias, para a sancao presidencial,

para que fosse elaborada a lei reclamada pelo dis

positivo transitorlo, Ultrapassado tal prazo, sem

que fosse promulgada a lei, seria reconhecido ao

impetrante a possibilidade de ajuizar demanda

contra a Uniao ao fito de obter sentence Iiquida de

condenacao a reparacao constitucional, deixando

claro que a supervenlencla de lei nao afetaria a

coisajulgada, nos termos ja expostos.

No julgamento do Mi 232, outra lnovacao.

Pretendia a impetrante, entidade privada de as

slstencla social, Ihe fosse reconheclda a imuni

dade preconizada no art. 195, § 7°, da CF. 0 STF,

em desalinho com a orientacao ate entao conso

Iidada, determinou que fosse fixado prazo de seis

mesespara as providencias legislativas a cargo do

Congresso Nacional. Transcorrido tal prazo, sem

adocao da indigitada provldencia, a impetrante

passaria a fruir a imunidade, nos moldes previstos
constitucionalmente.

Posteriormente, defrontando-se com 0 jul

gamento do MI 20-4/DF, impetrado por entidade

sindical representativa dos servidores publlcos,

ao fito de ver assegurado 0 exerdcio do direito de

greve, em face da norma contida no art. 37, VII,da

CF, 0 STF deu uma guinada, Iimitando-se a mera

declaracao da omissao legislativa, com comunica

~ao ao Poder Legislativo.

Sinalizando um retrocesso em relacao a pos

tura que vinha adotando, 0 STF, ao apreciar 0 MI

444-7/MG, impetrado por servidores publlcos es

tatutarios, exercentes de atividades tidas como in-

salubres, pleiteavam a implementacao da norma

contida na redacao orlqinarla do art. 40, § 1°, da

CF, consistente na concessao de aposentadoria

com tempo especial. 0 STF "Iavou as maos",

vindo a desposar 0 entendimento de que 0 dis

positivo constitucional entelado nao representa

va um dever, mas uma faculdade de legislar, dai

haver concluido pela impossibilidade juridica do

mandado de injuncao,

Com isso, a Suprema Corte esvaziou e des

virtuou este magno institute. que e 0 mandado

de injun~ao, retirando-Ihe toda a dignidade que

ornou sua concepcao, subtraindo toda sua gran

deza, negando-o como instrumento inerente ao

Estado Democratico de Direito, inutilizando-o na

pratica,quase 0 sepultando.

Mais recentemente, esta postura, felizmente,

sofreu uma reviravolta.

No MI 721-7/DF, impetrado por uma servi

dora do Ministerio da Saude, que exercia, desde

outubro de 1986,a funcao de auxiliar de enferma

gem, ao desiderato de obter aposentadoria espe

cial, em virtude de haver laborado em atlvidade

insalubre pelo prazo previsto em lei, em que foi

pleiteada a aplkacao do regime geral de previ

dencia social, ante a ausencia da lei complemen

tar preconizada no art. 40, § 1°,da CF..

o STF, destoando da diretriz que ate entao

vinha seguindo, deferiu parcialmente a pretensao,

para assegurar 0 direito da impetrante a aposen

tadoria especial, determinando que se Ihe aplicas

se ante a omissao verificada, 0 mesmo regramen

to dos segurados do regime geral de previdencla

social.

Em seguida, sobrevieram os MI 670/ES, 7081

DF e 712/PA impetrados por entidades sindicais,

em que pleiteiam 0 exerdcio do direito de greve

no servico publico. 0 Suprema Corte, entao, supe

rando os precedentes consubstanciados na sim

ples declaracao da ornissao inconstitucional traca

uma disciplina provlsorla para a sltuacao, consis

tente em determinar a aplicacao, no que couber,

das disposlcoes da Lei 7.783/1989, que regula 0

direito de greve no setor privado, enquanto nao

for editada a lei sobre a materia.
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Este entendimento ao qual se outorgou

eficacla ergo omnes, atribuiu, no ambito federal,

cornpetencia para 0 STJ e os Tribunais Regionais

Federais conhecer dissidios relativos a greve, va

riando a cornpetencia jurisdicional de acordo com

o ambito desta, se federal. estadual ou municipal,

competindo aos tribunais de justice no caso de

greves de servidores estaduais, municipais ou dis

tritais.

Duas premissas relevantissimas foram fixa

das neste julgamento, que configura um verda

deiro divisor de aquas na historla do mandado de

injuncao no ordenamento juridico nacional: i) 0

Poder Judlclarlo, no julgamento do mandado de

lnjuncao, mediante lnterpretacao produz norma

juridica; Ii) a producao da norma juridica nao afeta

o dogma da separacao de poderes.

Isso e fundamental e abre caminho para

uma evolucao sem precedentes na compreensao

do mandado de injun~ao, constituindo mais um

passe na consolidacao da democracia participati

va em nosso pais.

Essas decis6es revelam que 0 5TF tem ado

tado a posicao concretista, a que aludimos linhas

atras, nao so declarando a mora legislativa, mas

tarnbern garantindo ao jurisdicionado a fruicao

do beneficio postergado.

Eabsolutamente central ressaltar que 0 STF,

no julgamento dos mandados de lnjuncoes ati

nentes a greve dos servidores publicos, deu efi

cacla ergo omnes a decisao, 0 que representa a

superacao de um entendimento ja consolidado

no sentido da lirnitacao as partes dos efeitos da

decisao proveniente do mandado de injuncao,

Acenou-se, com esta decisao, para a adocao da

teoria da independencia jurisdicional, tornando

factivel a supressao de lacunas inconstitucionais

do ordenamento juridico, 0 que somente poderia,

em tese, ser feito mediante acao direta de incons

titucionalidade por omlssao,

Valemencionar que pende de apreciacao, no

STF, mandados de injuncao impetrados por asso

ciacoes de juizes, em que se pretende 0 reajuste

dos subsldios, em face da nao edicao da lei preco

nizada no art. 37, X, da Constltuicao, Se acatados

os writ injuntivos, havera, forcosamente, uma ex-
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pansao da decisao a toda a magistratura nacional,

pois nao haveria como conceber que apenas uma

parte de seus integrantes tivesse reajustados os

seus subsidios.

Corneca 0 STF a resgatar, enfirn, a magnitude

deste instituto no contexto da democracia brasi

leira, pondo cobro as omissoes do Poder Publico

em face das quais surgiram as garantias consti

tucionais ora examinadas, com 0 desiderato de

restaurar a plena eficacta da Constituicao Federal,

pondo em destaque a importantissima rnlssaodo

Judldario na realizacao dos direitos constitucio

nalmente previstos.

8. A SUPERA<;:Ao DO DOGMA DA
SEPARA<;:Ao DE PODERES

Cumpre advertir, inicialmente, que a expres

sao separacao de poderes nao e a que melhor ex

pressa a orqanlzacao do Estado, dado que 0 poder

estatal e uno e indivisivel. Dai ser mais apropriado

falar em separacao de funcces e nao de poderes,

vez quetodos os poderes a ela devem vassalagem.

Nessa toada, pode-se atirmar que 0 poder estatal

e um so, consubstanciado na Constitulcao.

Invencivel a conviccao, diante do ate aqui

exposto, que 0 Judkiario, no mandado de injun

,ao, ao superar a falta de reqularnentacao de uma

norma constitucional cria, na verdade, norma ju

rfdica, sem que com isso se possa legitimamente

afirmar que estaria a atentar contra a separacao

de poderes, que deve ser compreendida nao mais

como algo absoluto e estatko, mas numa concep

,ao dinarnlca. Nao se poderia dizer que 0 Judicia

rio, ao conferir efetividade a norma constitucional,

estaria usurpando poder. Muito ao contrario, esta

ele exercendo a missao que the foi contiada pelo

Constituinte oriqinario, de quardlao da Constitui

,ao, que implica, necessaria mente, controle das

omlssoes do Legislativo e das inerclas do Execu

tivo, nao sendo legitimo invocar a separa,ao de

fun,oes como um obstaculo ao exercicio de sua

tarefa constitucional.

Vale registrar, pela sua relevancia, fragmento

expressive do voto do Min. Eros Grau, proferido

no MI712/PA:

40. 0 Poder Judkiarlo, no mandado d
injuncao, produz norma. Interpreta 0 direito

na sua totalidade, para produzir a norma d
decisao aplicavel a ornissao. Elnevltavel, po
rem, no caso, seja esta norma tomada com
texto normative que se incorpora ao ordena

mento jurldico. a ser interpretado/aplicad
Da-se, aqui, algo semelhanteao que se ha
passar com a surnula vlnculante, que, editada

atuara como texto normativoa ser interpreta
do/aplicado.

41. Ademais, nao ha que falar em agre
saoa"seperacac dospoderes", mesmoporqu

ea Constitulcao que institui0 mandado de i
juncao e nao existeumaassim chamada"sepa
rac;ao dospoderes" provindado dlretto natural
Ela existe, na Constltulcao do Brasil, tal com

nela defmida, Nada mais. No Brasil, vale e
materiade lndependencla e harmoniaentre 0

poderes e de "separacao dos poderes", 0 qu

esta escrito na Constltulcao,nao estaou aqu
la doutrina em geral mal digerida por que
nao leu Montesquieu no original.

42. De resto, 0 Judiciario esta vinculad

pelo poder-deverde, no mandadode injuncao

formular supletivamente a norma regulamen
tadora faltante.

Avulta em relevancla trazer a lica 0 teor d

rnanlfestacao de Flavlo Piovesan:

Nac ha duvida de que 0 sucesso do man
dado de lnjuncao requer uma leltura renovad

do princfpio da separacao de poderes.

Na 6tica tradicional, este principle cons
titucional tem sido elevado a um dos maiore
obstaculos aefetivacao do mandado de injun

cao.

Na doutrina constitucionalista, ha aque
lesque apostam na lneficacia social do man

dado de injunc;ao, com a justificative de qu
setrata de um institutoque exorbitou 0 linea
mento dasHrnltacoes dosPoderes. Nesteracio

clnio, nao tem 0 PoderJudlciarlo obrtqacao d

interferirem atosde exclusiva competencia d
Legislativo, sob pena de dlstorcao da concep

~ao da tripartkao dosPoderes. Aleqa-se, ainda
que, diante de um poder constitufdo com a
func;ao precfpua de editar leis, como e 0 caso.

do Legislativo, nao se pode admitir a transf
rencia do encargode legislar para outro pod
totalmente despreparado para0 exercfcio des

te mister e ja integralmente absorvido pela
fun~6es de exercer ajurisdi~ao.

Acentue-se, todavia, que no mandado
de Injuncac nao ha a transferencta do encargo
de legislar para 0 Poder Judfciario, posto que
nao cabe ao Judlciario elaborarnormas gerais
e abstratas, mas tao-sornente tamar vlavel 0

exerdcio de direitos e liberdades constitucio
nais no caSD concreto. 0 Poder Judiciario as
sume assim, embora em dimens6es maisalar
gadas, sua funcao tfpica e propria, qual seja, a
funcao [urisdicional, respondendo satisfatoria
mente ao caso concreto. II>

Urge, pols, que se compreenda 0 principio

a separacao dos poderes, em sua dirnensao con

emporanea, nao como um tim em si mesmo, mas

m meio para a efetivacao da Constltuicao, com

m Iudlclarlo comprometido com 0 principio da

rsvalencia da Constituicao e com seu sistema de

alores, maxime no que diz com a garantia da re

lizacao dos direitos fundamentais e dos ideais de

ustica,

9. CONCLUSOES

A Lei Maior pode ser afrontada nao apenas

or acao do legislador, ao editar norma incompa

vel com a Constituicao, como tambem por sua

missao, ao deixar de elaborar a norma necessa

ia ao exercicio de direito constitucionalmente

revisto. Por isso, nao ha qualquer razao para se

dmitir 0 controle de constitucionalidade de lei e

aD se admitir 0 controle em face da inercla legis

ativa. Se ao juiz cabe 0 controle das leis, poden

o afastar, no caso concreto, sua apllcacao, por

onsldera-la inconstitucional - isto sem tratar do

Dntrole concentrado de constitucionalidade, que

abe, com exclusividade ao STF - , e natural que

he caiba a rnlssao no instante em que a ausencia

e lei estiver obstaculizando a efetivacao de um

ireito constitucional.

A coisa julgada, no mandado de injuncao,

uando a declsao vai alern da simples constata

ao da mora legislativa, e diferente do que ocorre

a sistematica do processo civil (CPC, arts. 467 a

PIOVESAN, Flavia. Protec;ao judicial contra omiss6es legislatlvas.
Ac;ao diretade inconstitucionalidade par omissao e mandado
de injunc;ao. 2 ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 2004, p.
1S0-1S1,
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475). Fala-se aqui na coisa julgada transit6ria, ou

seja, a decisao proferida no mandado de injuncao,

prevalece ate a edicao da lei.

a Judiclario, no mandado de injuncao, ao

superar a falta de reqularnentacao de uma norma

constitucional cria, na verdade, norma juridica,

sem que com isso se possa legitimamente atirmar

que estaria a atentar contra a separacao de pode

res, que deve ser compreendida nao mais como

algo absoluto e estatico, mas numa concepcao di

namlca. Nao se poderia dizer que 0 Judiciario, ao

conferir efetividade a norma constitucional, esta

ria usurpando poder.

Acenou 0 STF, na declsao a respeito da

greve dos servidores publicos, para a adocao da

teoria da lndependencla jurisdicional, tornando

factfvel a supressao de lacunas inconstitucionais

do ordenamento jundico, 0 que somente poderia,

em tese, ser feito mediante acao direta de incons

titucionalidade por ornissao.

No cenario das omlssoes inconstitucionais,

desponta 0 writ injuntivo como a unica acao
constitucional apta a possibilitar 0 exercicio de

direitos constitucionalmente proclamados e que

demandam para sua reallzacao, a edicao de nor

ma integradora, que Ihes retire do marasmo em

que se encontram e que abandonem 0 mundo da

fantasia para ingressar no mundo real, como um

adeus as utopias.

Insta quadrar, sob tal contextura, que 0 pro

cesso objetivo de controle de constitucionalidade

nao goza, na pratica, de efetividade para sanear

as ornlssoes dos poderes publicos, uma vez que a

decisao proferida na acao declarat6ria de incons

titucionalidade por omissao, limita-se a declarar a

mora na edicao da lei regulamentadora, deixando

ao alvedrio do Poder competente a adocao das

providencias necessarlas e, em se tratando de

autoridade administrativa, a deterrnlnacao para

cumprir a determinacao emanada da decisao ju

dicial em trinta dias. a agente politico responsavel

pelo preenchimento do vazio legislativo cumpre,

se quiser, se acreditar na necessidade de se sub

meter a Constitui,ao. Do contra rio, permanece a

omissao, que, induvidosamente, vulnera 0 princi

pio da supremacia da constitui,ao, sem qualquer

115



116

Escola de Magistratura Federal da Primeira Regiao

sancao para 0 agente politico responsavel que

nao suprir a carencla de reqularnentacao, Parafra

seando Celso Ribeiro Bastes.'? vlqorara ate 0 dia

em que alquern se lembre de retira-la da Consti

tulcao.

o mandado de injuncao, na dlmensao que

Ihe vem sendo reconhecida em tempos recentes,

pelo Supremo Tribunal Federal e, por conseguin

te, a derradeira esperance da cidadania, pelo

menos enquanto nao atingirmos 0 nivel de evolu

~ao institucional tal que permita 0 cumprimento

espontaneo da decisao proferida em acao direta

de inconstitucionalidade por omissao,

A Suprema Corte ao superar 0 carater sim

plesmente declaratorio que emprestou ao lange

de anos ao writ injuntorio, para imprimir-Ihe efe

tividade, deu a ele um sopro de vida, como se re

tirasse do arrnario uma peca sem uso de ha muito,

mas muito bonita, e que se encontrava guarda

da, removendo-Ihe todo 0 bolor que a encobria,

restituindo-Ihe 0 colorido, aprontando-a para ser

usada por qualquer cidadao que esteja privado do

exercfcio de direitos constitucionalmente previs

tos.
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AINOVA<;:Ao INTRODUZIDA PELO ARTIGO 47S-P, PARAGRAFO
ONICO DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL NO QUE SE REFERE
ACOMPETENCIA PARA 0 CUMPRIMENTO DAS SENTEN<;:AS
CONDENATORIAS AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA.

Sumarlo: 1. lntroducao. Antecedentes
da Lei n. 11.23212005. 2. Regra tradtclonal de
cornpetencla, 2.1. Crttlca ao regramento tra

diclonal. 2.2. Principles do resultado e da res
ponsabilidade patrimonial e a lnsplracao que
forneceram para a alteracao do regramento
tradicional. 3. 0 novo tratamento da materia
inaugurado pela Lein. 11.23212005.3.1. Areda
c;ao do artigo 475-P, paraqrafo unlco do C6di
go de Processo Civil. Naturezajurfdica. Objeti
vos da alteraceo. 3.2. 0 artigo 475-P, paraqrafo
unlco do C6digode Processo Civil eo principia
da perpetuatio jurisdictionis. 3.3. lmpossibilida
de de alteracao de offcio. Ccmpetencla para
apreciacao, 3.4. Objeto da remessa. 3.5. Opor
tunidade da remessa. 3.6. A apreclacao judicial
e os seus eventuais limites. Situacao especi
fica vivenciada a partir da crlacao pela Lei n.
10.772/2003 de novas varas federais. 3.7. Pos
sibilidade de lmpuqnacao pelo devedor. 3.8.
Domicilio do devedor. 4. Conclusao.

1. lntroducao, Antecedentes da Lei n.
11.232/2005.

o artigo 5°, inciso XXXV da Carta Magna de

1988 enuncia que a lei nao excluira da apreciacao

do Poder Judiciario lesao ou arneaca a direito,

consagrando, desse modo, 0 que se convencio

nou denominar de principio da inafastabilidade

da jurlsdicao.

Daf decorre que aquele que provocar a atua

~ao do Juolciarlo, sob a aleqacao de ameaca ou le

sao a direito que entende titularizar, devera obter

uma tutela capaz de remover a arneaca ou lesao

referidas, ainda que 0 pronunciamento emitido

sejacontrario aos interesses do provocante.

o direito, por assim dizer, a obtencao de uma

tutela jurisdicional tem evolufdo no decorrer dos

tempos, de forma que nao basta apenas a pres

tacao do Poder Judiciario, ou seja, nao basta que,

chamado a se pronunciar acerca de lesao ou ame

aca de lesao a direito, esse poder constituido in

dique a solucao cabfvel no caso concreto, promo

venda 0 acertamento do conflito existente entre

os Iitigantes. A sua atuacao, em verdade, deve ir

alem. de modo que se revele, a par da entrega da

prestacao, adequada, efetiva e justa.

Refletindo essaorientacao, 0 C6digo de Pro

cessoCivil, editado no rnes de janeiro de 1973, vem

sendo objeto de alteracces pontuais e significati

vas, que tiveram lnicio na decade de 1990, sendo

importante registrar, a prop6sito, a Lei n. 8.952/94,

que, dentre outras providencias e na linha do que

ja ocorria, por exemplo, nas acoes mandamentais

e possess6rias, introduziu 0 instituto da tutela an

tecipada no procedimento ordinario, possibilitan

do, mesmo em sede de coqnicao nao exauriente

e de forma provis6ria, a satlsfacao imediata do in

teresse da parte, mediante antecipacao, total ou

parcial, dos efeitos da tutela pretend ida no pedi

do inicial.

o diploma legal em apreco atribuiu, por ou

tro lade, eficacta executiva aos provimentos que

tinham por objeto obriqacoes de fazer e de nao

fazer, determinando ao juiz a concessao da tute

la especifica da obriqacao ou a obtencao do seu

resultado prance equivalente, inclusive com a

irnposicao de medidas coercitivas (artigo 461, pa

raqrafo 5° do C6digo de Processo Civil), cujo rol

foi ampliado pela Lei n. 10.444/2002, que incluiu a

imposlcao de multa por tempo de atraso, alern de

estender a referida eficacla as acoes que tivessem
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por objeto a entrega de coisa (artigo 461-A do C6

digo de Processo Civil).

A Lei n. 8.952/94, no ambito das altera,oes

promovidas no estatuto processual civil, intro

duziu, ainda, dentre as diretrizes que devem ser

observadas pelo juiz na conducao do processo,

a tentativa de conclllacao das partes, a qualquer

tempo.

A partir do advento da Lei n. 8.952/94, se

qulu-se a edicao de diversos outros diplomas le

gais, seja alterando a redacao de dispositivos do

C6digo de Processo Civil, seja incluindo novos

artigos naquela codificacao,buscando-se sempre,

em um ou outro caso, que 0 processo judicial se

desenvolvesse de forma celere, revelando-se, ou
trossim, efetivo.

Nessa Iinha de inteleccao, a busca pela cele

ridade e efetividade ganhou foro constitucional,

com a edicao, em 30 de dezembro de 2004, da

Emenda Constitucional n. 45, a qual, promovendo

a Reforma do Judiciario, incluiu 0 inciso LXXVIII ao

artigo 5° do Texto Maior de 1988, que encarta os

direitos e garantias fundamentais, assegurando a

todos, seja no ambito judicial, seja no ambito ad

ministrativo, a razoavel duracao do processo e os

meios que garantam a celeridade da sua trarnlta
,ao.

Concretizandoo mandamentoconstitucional

acima mencionado, adveio a Lei n. 11.232/2005,

que, no que se refere 11 execucao das sentencas

condenat6rias ao pagamento de quantia certa,

objeto do presente estudo, rompeu com a siste

matica entao vigente, tornando despicienda a ins

tauracao de nova relacao juridica processual.

Desapareceu, assim, a execucao, como acao

autonorna, passando a satlsfacao do direito do

credor a integrar uma mera fase do processo ja em

curso. Diante de tal quadro, 0 processo de conhe

cimento instaurado com vistas a solucionar um

conflito de interesses entre os Iitigantes nao mais

se encerra com a entrega da tutela jurisdicional,

consubstanciada na senten,a, que, para produzir

efeitos no mundo fenomenico, pelo modelo pre

terito ainda ficava na dependencia de um ulterior

processo de execu,ao.

Bem de ver, com a sistematica inaugura

pela Lei n. 11.232/2005, 0 processo de conhe

mento prossegue ate a efetiva reahzacao do cb

mando materializado na sentenca.

Tanto e assim que a redacao do artigo 16

paraqrafo primeiro do C6digo de Processo Civ

que define sentence, foi objeto de alteracao pe
Lei n. 11.232/2005, nao sendo mais 0 ato do ju'

que poe termo ao processo, decidindo ou naoo

merito da causa, mas sim 0 que implica em quai

quer das situacoes previstas nos artigos 267 e 2

do estatuto mencionado. Impende registrar, p

oportuno, que, em se tratando das obriqacoes d

fazer e nao fazer, desde a edlcao da Lei n. 8.952/9

a sentence nao mais punha fim ao processo.

Do mesmo modo, na linha preconizada n

artigo 463, 0 juiz nao mais encerra 0 seu offci

jurisdicional com a prolacao da sentence, deve

do, ainda que dependa, em algumas hip6tese

de provocacao, prosseguir, sem a necessidade d

lnstauracao de um novo processo, na pratlca d

atos que concretizem 0 direito certificado na sen
tenca.

o objetivo a ser perseguido, portanto, na

consiste unica e tao-sornente na obtencao de um

tutela de merito, mas que essatutela seja prestad

com celeridade e de forma efetiva.

o que interessa ao presente estudo, no en

tanto, nao e a analise da natureza juridica dess

fase tendente ao cumprimento da sentence, sem

a necessidade de uma acso autonoma, mas sim

dos reflexos que as alteracoes preconizadas pela

Lei n. 11.232/2005, destinadas, como visto, 11 reali

zacao da efetividade do processo judicial, produ

ziram no ambito da cornpetencla para a execucao

dos provimentos condenat6rios voltados ao pa

gamento de quantia certa, excluindo-se as causas

de competencia oriqinarla dos tribunais.

Eo que se fara a seguir.

2. Regra traditional de competencia.

Antes da edi,ao da Lei n. 11.232/2005, a

competencia para 0 processamento da execu,ao

de senten,as condenat6rias ao pagamento de

quantia certa era objeto de disciplina apenas pelo

igo 575, inclso II do C6digo de Processo Civil,

e aatribuia ao "juizo que decidiu a causa no pri

[ro grau de jurisdicao",

Impende ressaltar, de logo, que a competen
e outorgada ao juizo, nao havendo, portanto,

alquer vinculacao 11 pessoa do prolator da deci

,pendente de cumprimento, mas sim ao orqao

icial do qual 0 decisum mencionado e oriundo,

m que ten ham relevancia, como pontifica Hum

rto Theodoro Junior (2007, p. 96), "eventuais al

ra,oes ou substitulcces da pessoa do titular do

A regra entao insculpida no artigo 575, inciso

o C6digo de Processo Civil sufragava 0 enten

lmento no sentido de que 0 juizo que conheceu

causa, em primeiro grau de jurlsdlcao, possuia

aiores e melhores condtcoes de implementar

s atos nscessarlos 11 efetivacao da tutela judicial

roferida, tendente ao acertamento do conflito

staurado entre os Iitigantes, nao tendo impor

aneta, nessecontexte, suposta alteracao/reforma
romovida pelo orqao ad quem, em sede de recur-

Mais uma vez, sao de inteira pertinencia as

icoes expendidas a respeito por Humberto The

odoro Junior (2007, p. 96), quando consigna in ver

bis:

A regra fundamental e que a execucao
da sentence competeaojuizodocausa, e como

tal entende-seaqueleque a aprecia em prlmei

ra au (mica mstancla, seja juiz singular au tri

bunal.Emoutras palavras,ju{zo docausa e0 or

gaojudicialperante 0 qual seformou a relacao

processual aotempo do ajuizamentodo feito.

Alcides de Mendonca Lima, citado por

Araken de Assis (2007, p. 357), defende que a

atribuicao ao juizo da causa decorria do imperio

do "interesse publico de 0 Estado ver a 'sentence

(titulo judicial) executada e cumprida da melhor

forma possfvel'".

Bem de ver, a atribui,ao a um unico 6rgao ju

dicial de responsabilidade para a pr;,tica de todos

os atos do processo e para a condu,ao de todas

assuasfases, dentre as quais se situa a relativa ao

cumprimento da senten,a, atende aos reclamos

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

da sequranca juridica, ao mesmo tempo em que

facilita a defesa das partes.

Fredie Didier Junior e outros (2009, p. 216),

enfocando a regra de competencla tradicional em

exame, defendem que decorre de uma conexao

por sucessividade, ao passe em que Candido Ran

gel Dinamarco (2009, p. 103), partindo da prernis

sade que a execucao de titulo judicial nao encerra

mais do que uma fase do processo ja iniciado, se

refere in casu 11 competencia por prevencao do jui

zo, ou seja:

[...J 0 juizo prevento na fase cognitiva, sendo

ordinariamente competente para todos os atos

do processo (prevencao oriqinaria, perpetuacao

da cornpetencla - supra, n. 325), tera compsten
cia tambern para a de cumprimento de sentenca,
justamente por nao ser esta um processo novo,

mas mera fase.

Nessa Iinha de inteleccao, a cornpetencla e
determinada no momenta em que a acao e pro

posta, cabendo ao juizo solucionar todos os inci

dentes do processo, tal como previsto expressa

mente no artigo 109 do Estatuto Processual Civil,

para a reconvencao, a acao declarat6ria incidente,

dentre outras.

Exsurge, portanto, que, na fase de cumpri

mente, a cornpetencia, utilizando expressao ven

tilada por Candido Rangel Dinamarco (2009, p.

103-104), e firmada de modo automatico, 0 que

significa dizer que 0 juizo da fase de conhecimen

to, justamente por te-Io side, e automaticamente

competente para a execucao do julgado, prescin

dindo-se de ulteriores indaqacoes nesse prumo.

A cornpetencla de que se cuida, na medida

em que pertinente 11 divisao entre os orqaos judi

ciais da possibilidade de exercer ou nao atividades

ligadas 11 [urtsdkao - cuja nocao mais elementar

recai no poder de dizer 0 Direito -, dentro de um

mesmo processo, e do tipo funcional, tendo, em

consequencla, natureza absoluta.

Dai decorre que nao se encontra sujeita 11
prorroga,ao, tampouco pode ser objeto de alte

ra,ao por for,a da vontade das partes, ainda que

convergentes nesse senti do. Do mesmo modo,

tambem nao sofre a influencia de modifica,oes

posteriores oriundas do estado de fate ou de di-
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reito, salvo se houver, na esteia do quanta previsto

no artigo 87 do C6digo de Processo Civil, supres

sao do orqao judicia rio ou alteracao da cornpeten

cia em razao da materia ou da hierarquia.

2.1. Critica ao regramento tradicional.

Diante do quadro acima deiineado, ve-se

que questoes relativas ao local no qual porven

tura se sltuassem bens do devedor passiveis de

constricao ou ainda questoes pertinentes ao local

do seu atual domiciiio nao encontravam eco no

regramento entao prevlsto no artigo 575, inciso ii

do C6digo de Processo Civil para a definlcao do ju

izo competente para a execucao dos provimentos

condenat6rios, que tivessem por objeto 0 paga

mento de quantia certa.

Araken de Assis (2003, p. 106), antes da edi

cao da Lei n. 11.232/2005, manifestava 0 seu in

conformismo acerca da opcao legislativa que des

considerava 0 foro do domiciiio do devedor, assim

como 0 da situacao dos respectivos bens no cri

terlo de fixacao da cornpetencla para a execucao

do julgado, ao argumento de que se distanciava,

na mesma iinha adotada pelo C6digo de Processo

Civil Portuques e ao contrario do C6digo de Pro

cesso Civil Itaiiano, dos rumos verdadeiros do in

teresse publico. isso porque, segundo defende 0

doutrinador citado:

A efetividade do processo se garantiria de

modo superior considerando 0 alvo do meio exe

cut6rio, 45 e, assim, as execucoas por expropriacao

e desapossamento (retro, 13.1), que visam a bens,

m6veis ou im6veis, tern afinidade com 0 foro de

situacao da coisa; a transformacao e 0 desconto

em folha, no foro do cumprimento da obriga~ao;

e, finalmente, a execucao por ccercao, que anseia

pela participacao ativa do executado, no foro do

seu domiciiio.

De fate, os questionamentos pertinentes ao

domicilio do devedore ao local de situacao dos

seus bens se correlacionam diretamente com dois

dos diversos principios informadores da execucao

do julgado, quais sejam: 0 principio do resultado

ou da efetividade e 0 da responsabiiidade patri

monial.

2.2. Principios do resultado e da responsa

iidade patrimonial e a insplracao que fornecer

para a alteracao do regramento tradicional.

Como ressaltado no intr6ito do presente t

balho, 0 Direlto Processual Civil da atuaiidade te

se focado, cada vez mals, na realizacao da efeti

dade, ou seja, na concretlzacao da tutela juris

cional no menor tempo possivel e a partir da pr

tica apenas dos atos que se revelarem necessarl
para tanto.

Em se tratando de cumprimento de sente

ca condenat6ria ao pagamento de quantia ce

- objeto deste estudo -, 0 principio do resultad

tarnbern chamado de principio da efetividade, 0

jetiva conferir ao credor, no mundo fenornenlco,
quanta certificado a seu favor no processo de c

nhecimento, resuitante de am pia dllacao prob

t6ria e desenvolvido sob 0 crivo do contradit6ri

e da am pia defesa.

Com efelto, nao atenderia aos reclamos d

sequranca juridica, tampouco se coadunaria co

a exlstencla de um Estado Dernocratlco de Dire

to, que um dos poderes constituidos - Poder Ju

diciarlo -, exercendo justamente a atrlhuicao qu

Ihe foi cometida pelo Texto Constitucional, foss

chamado a resolver determinado conflito de int

resses, apontasse a solucao cabivel para 0 acerta

mento da controversia, sem que dai decorresse a

sua expedita irnplementacao.

Pode-se entao afirmar que os atos tenden

tes ao cumprimento da sentence sao informado

pela efetiva realizacao do direito do credor con

substanciado no titulo executivo, a quem deve se

entregue a prestacao ali definida como sua.

o escopo da execucao consiste, portanto, n

satlsfacao do direito do credor.

Esse entendimento encontra-se materia ii

zado na regra inserta no artigo 612 do Codlqo

de Processo Civil, segundo a qual a execucao se

realiza no interesse do credor, que adquire, pela

penhora, 0 direito de preferencla sobre os bens
penhorados.

A penhora havera de recair, no entanto, ape

nas sobre os bens de propriedade do devedor

estritamente necessaries asatisfa~ao antes aludi-

com ressalva dos bens definidos em lei como

enhoraveis, conforme diccao do artigo 649 do

igo de Processo Civil.

Na verdade, 0 artigo 612 do C6digo de Pro

essoCivil, que preconiza, como visto, que a exe

ao se reaiize no interesse do credor, deve ser

Iicado em conformidade com 0 artigo 620 do

smo diploma legal, cuja inteleccao permite

rlr que a execucao ha de se processar do modo

nos gravoso para 0 devedor.

Tanto e assim que nao se levara a efeito

enhora quando 0 produto da execucao dos

ns constritos for inteiramente consumido com

pagamento das custas respectivas (artigo 659,

raqrafo segundo do C6digo de Processo Civil),

dando-se, doutra parte, lance que, em segun

a praca ou lellao, ofereca preco vii (artigo 692 do

6digo de Processo Civil).

Aqui exsurge a natureza estritamente patri

onial da execucao, objeto do segundo principio

ue a informa e que foi objeto de rnencao acima

orno sendo tarnbern correlacionado com 0 estu

o em apreco,

o principio da patrimonialidade, tarnbern

hamado de principio da responsabiiidade patri

onial ou da reaiidade enuncia que toda execu

ao e real, ou seja, 0 direito do credor ha de ser in

egralmente satisfeito, mas, para tanto, 0 devedor

esponde apenas com os seus bens (artigo 646 do

6digo de Processo Civil), respeitadas as sxcecoes

egais (artigo 649 do C6digo de Processo Civil),

onforme [a ventilado acima.

Nesse sentido, dtspoe 0 artigo 591 do C6di

go de Processo Civil: "0 devedor responde, para

o cumprimento de suas obrlqacoes, com todos os

seus bens presentes e futures, salvo as restrlcoes

estabelecidas em lei".

A execucao, no entanto, nem sempre teve

carater patrimonial. A epoca do Direito Romano

Primitivo, como ressaltam Fredie Didier Junior e

outros (2009, p. 51), as relacoes obriqacoes engen

dravam vinculos de carater pessoal, de modo que

o devedor encontrava-sejungido ao cumprimento

da prestacao a que se obrigou, mesmo que, para

tanto, inqerencias tivessem que ser feitas sobre a

sua iiberdade e ate sobre 0 seu corpo.
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A Tabua Terceira da Lei das XII Tabuas conti

nha comando bastante elucidativo a esse respei

to, quando admitia a divisao do corpo do devedor

em tantos pedacos quantos fossem os seus credo

res.

A partir, contudo, da edlcao da Lex Poetelia

Papiria, em 428 a.c., a responsabiiidade ganhou

contornos patrimoniais, de modo que a garantia

do credor recai sobre os bens titularizados pelo

devedor.

Ora, se 0 objeto da execucao por quantia

certa, a teor do quanta estabelece 0 artigo 646 do

C6digo de Processo Civil, consiste na expropria

cao de bens do devedor, com vistas a satisfacao
do direito do credor, e evidente que, em tempos

inspirados pela busca da efetividade e diante do

principio da patrimonialidade, 0 local no qual se

situem tais bens nao pode passar desapercebido

na fixacao da competencla para 0 cumprimento

da sentence.

A regra tradicional, alhures retratada, con

sistia na execucao do julgado pelo juizo prolator

da decisao (artigo 575, inciso II do C6digo de Pro

cesso Civil). Dentro desse contexto, quando nao

fossem locaiizados bens de propriedade do deve

dor no foro da causa, a execucao deveria ocorrer

mediante expedicao de carta, a fim de que fossem

penhorados, avaliados e aiienados os bens bas

tantes para a satisfacao do credor no foro da situ a

cao (artigo 658 do C6digo de Processo Civil).

Esse mecanismo, sobremodo custoso, mes

rno tendo em mira que a execucao se reaiiza no in

teresse do credor, nao poderia olvidar a disposlcao

inserta no artigo 620 do estatuto processual civil,

com as garantias que Ihe sao inerentes - inclusive

a relativa aampla defesa, entao reaiizada, dentre

outras, pela possibiiidade de manejo de embar

gos do devedor -, dando ensejo entao a inurneros

atrasos, fruto mesmo do necessario intercambio

entre Juizos diversos, que terminavam por com

prometer a efetividade, protraindo a satlsfacao do

direito anteriormente certificado.

Note-se, a prop6sito, que, nas execucoes por

carta, 0 manejo de embargos do devedor, pode

ria, de acordo com a norma inserta no artigo 747

do C6digo de Processo Civil, a depender da natu-

123



124

Escola de Magistratura Federal da Primeira Regiao

reza da lrresiqnacao deduzida, ou, ainda, do vicio

porventura invocado, atribuir a cornpetencla para

o seu processamento e julgamento ora ao Juizo

Deprecante, ora ao Juizo Deprecado, 0 que, de

igual sorte, tarnbern em muito contribuia para a

ocorrencia de atrasos, em franco prejuizo 11 con

cretizacao do principio do resultado.

Ecerto que 0 paraqrafo 4° do artigo 659 do

C6digo de Processo Civil, com a redacao conferida

pela Lei n. 10.444/2002, em se tratando de penho

ra de bens im6veis, ja determinava a sua efetiva

~ao mediante termo ou auto, atribuindo ao exe

qOente 0 registro no respective oficio imoblliarlo,

mediante apresentacao de certldao de inteiro

teor, independente de mandado judicial.

Os atos pertinentes 11 avaliacao e 11 alienacao

dos bens penhorados em foro diverse do juizo da

causa permaneciam dependentes, contudo, da

expedicao de carta, gerando os mesmos inconve

nientes ja retratados.

A competencia para a fase executi va do jul

gada continuava enfeixada, portanto, no juizo da

causa, desconsiderando questoes pertinentes ao

foro do atual domicilio do devedor e ao foro de

situacao dos bens penhoravels,

3.0 novo tratamento da materia
inaugurado pela Lei n. 11.232/2005.

3.1. A redacao do artigo 475-P, paraqrafo uni

co do C6digo de Processo Civil. Natureza juridica.

Objetivos da alteracao,

Atenta aos reclamos da efetividade e da ra

zoavel duracao do processo, a Lei n. 11.232/2005

incluiu 0 artigo 475-P ao C6digo de Processo Civil,

que fixou regras de cornpetencla para 0 cumpri

mento de sentence, mantendo, em seu inciso II, a

disciplina tradicional, na qual a atrlbulcao em tela

assiste ao julzo que processou a causa no primeiro

grau de jurisdicao, facultando, no entanto, ao exe

qOente a opcao pelo foro do juizo do local onde se

encontram bens sujeitos 11 expropriacao ou pelo

do atual domicilio do executado.

A fim de bem compreender a lnovacao en

gendrada pela Lei n. 11.232/05, em materia de

competencia para 0 cumprimento de senten

segue a dlccao do artigo 475-P, inciso II e seu

raqrafo unico do C6digo de Processo Civil:

Art. 475-P. 0 cumprimento da sentence e

tuar-se-a perante:

[...J

11-0 julzo que processou a causa no prime

grau de jurisdicao:

Paraqrafo unico. No caso do inciso II do co
deste artigo, 0 exeqOente podera optar pelo jui

do local onde se encontram bens sujeitos 11 expr

priacao ou pelo do atual domicilio do executado

casas em que a remessa dos autos do proces

sera solicitada ao juizo de origem.

Significa entao dizer que, em sede de cump

mento de sentence condenat6ria ao pagamento

de quantia certa, a regra, no que se refere 11 co

petencia, continua sendo do juizo que process

a causa em primeiro grau de jurisdlcao.

Trata-se, como visto alhures, de compete

cia funcional. Note-se, contudo, que, para Fred'

Didier Junior e outros (2009, p. 216), a regra

que se cuida possui tarnbern aspecto pertinente

cornpetencia territorial, na medida em que a atr

bui ao mesmo foro no qual tramitou a causa n

processo de conhecimento.

Essa regra geral admite, em nome da efeti

dade, certa flexibilidade, permitindo que a co

petencla seja alterada por forca de requeriment

do exequente, no sentido de que os autos seja

remetidos ao foro do local onde se encontre

bens penhoraveis do devedor ou para 0 foro do

seu novo domicilio.

Rornpe-se, aqui, a prevencao onqrnana,
que se referiu Candido Rangel Dinamarco (200

p. 105), do julzo que conheceu a causa em pr

meiro grau de jurisdkao. Nao he, todavia, qual

quer alteracao no que toca ao criterio hierarquico

na medida em que os autos sao remetidos, um

vez configuradas as hip6teses previstas no artig

475-P, paraqrafo unlco do C6digo de Processo C

vii, sempre ao julzo de primeiro grau.

A competencia a que se refere 0 paragraf

unico, artigo 475-P do C6digo de Processo Civil

do territorial, e de natureza relativa, podendo

objeto de alteracao e de prorroqacao.

E posslvel entao afirmar que, em sede de

primento de sentence para 0 pagamento de

ntia certa, ha uma verdadeira cornpetencla
corrente, de modo que a efetivacao do julga

ode ocorrer perante 0 juizo que conheceu da

sa em primeiro grau de jurlsdicao, perante 0

o no qual se situ am os bens penhoraveis de

priedade do devedor ou, ainda, do jufzo do

icilio atual do devedor.

Essa concorrencia de foros melhor se coa

a com os anseios da efetividade, ate mesmo

que a execucao, conforme consignado ante

rmente, se realiza no interesse do credor (artigo

do C6digo de Processo Civil), que tera maiores

dlcoes de ter 0 seu credito satisfeito no local

de os bens penhoraveis se localizem ou onde

evedor tem dornicllio, evitando, desse modo,

e 0 mesmo engendre mecanismos de esquiva

atos execut6rios. Evita-se, de igual sorte, que

recorra 11 custosa e demorada via da expedicao

cartas (artigo 658 do C6digo de Processo Civil),

siderando, inclusive, tarnbem como ja realca

alhures, que a inovacao empreendida pela Lei

0.444/2002 ao artigo 659, paraqrafo quarto do

digo de Processo Civil - permitindo a penho

e bem im6vel por termo ou auto e 0 registro

biliario independente de mandado judicial 

revelou de pequeno alcance, nao a (via das car

l dispensando para os atos complementares da

strlcao, como a alienacao e a avallacao,

Doutra parte, a ampliacao da cornpetencia

destaque nao viola 0 principio de que a exe

~ao se realize da forma menos onerosa para 0

vedor, que tera melhores condlcoes de defesa,

dendo participar mais ativamente dos atos exe

t6rios.

Em consonancla com a orlentacao assim pre

nizada, assim se manifestaram Luiz Guilherme

rinoni e Sergio Cruz Arenhart (2007, p. 245),

rno demonstra 0 trecho transcrito abaixo:

Na verdade, as duas hip6teses de modifica

de cornpetencla, apesar de instituidas em fa

r do exequente, sao beneficas ao executado, na

edida em que ambas objetivam reduzir os cus-
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tos e a ultima permite 0 processamento da execu

~ao no juizo do novo domicilio do demandado.

3.2.0 artigo 475-P, paraqrafo unico do C6di

go de Processo Civil e 0 principio da perpetuatio

jurisdiction is.

o quadro entao delineado, portanto, e no

senti do de que, em regra, a competencla para os

atos relativos ao cumprimento de sentenca con

denat6ria ao pagamento de quantia certa assiste

ao juizo que conheceu da causa em primeiro grau

de [urisdicao.

Trata-se de cornpetencia de natureza funcio

nal e, em consequencia, absoluta.

Admite-se, porem, a alteracao dessa compe

tencia mediante rnanlfestacao de vontade do exe

quente, caso em que 0 feito podera ser deslocado

para 0 foro no qual se situem bens do devedor ou

para 0 foro do seu atual domicilio.

A cornpetencia que, a principio, era funcio

nal, de carater absolute, assume entao contornos

de territorialidade, sendo rnodificavel pela vonta

de do credor.

oartigo 87 do C6digo de Processo Civil, con

sagrando 0 principio da perpetuatio jurisdictionis,

estabelece, no entanto, que a cornpetencia e de

terminada no momenta em que a acao e propos

ta, sendo irrelevantes as modlficacces do estado

de fato ou de direito posteriormente ocorridas,

salvo quando suprimirem 0 orqao judicia rio ou

alterarem a cornpetencia em razao da materia ou

da hierarquia.

Considerando que a execucao da senten

ca nao mais encerra acao autonorna, mas mera

fase do processo de conhecimento ja instaurado,

a cornpetencla, em se tratando do cumprimento

dos provimentos condenat6rios ao pagamento de

quantia certa e a teor do quanta enuncia 0 artigo

87 do estatuto processual civil, seria determinada

no momenta da propositura daquela acao de co

nhecimento.

Uma vez determinada, nao poderia ser obje

to de alteracao, mesmo sobrevindo rnodlficacoes

do estado de fate ou de direito. Admitiam-se ape

nas as exce~oes decorrentes da supressao do 6r-
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gao judiciario au da alteracao da cornpetencla em

razao da materia au da hierarquia.

Surge entao a questionamento: a Inovacao

engendrada pelo artigo 47S-P, paraqrafo unlco

do C6digo de Processo Civil, na medida em que

permite a alteracao da competencia, em sede de

execucao, par forc;a de modlficacoes do estado

de fato - alteracao do domicflio do devedor, par

exemplo -, a pedido da parte credora, consagra

excecao ao princfpio da perpetuatia jurisdictionis,

insculpido no artigo 87 do C6digo de Processo Ci

vil?

A materia e controversa.

Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Are

nhart (2007, p. 24S)perfilham de entendimento no

sentido de que a opcao conferida ao exequente

de eleger a jufzo que deve processar a execucao,

implicando em alteracao da competencia fixada

no momenta da propositura da acao de conhe

cimento - relembre-se que a execucao nao mais

subsiste como acao autonorna -, faz com que se

deixe "de lado a norma do art. 87 do CPC".

Fredie Didier Junior e outros (2009. p. 89-90)

consignam, a princfpio, que a artigo 47S-P, para

grafo unlco do C6digo de Processo Civil nao afasta

a perpetuatio jurisdictionis, tampouco consiste em

excecao ao artigo 87 do mesmo diploma proces

sual. Isso porque, mesmo nao havendo acao au

tonorna de execucao, a requerimento formulado

pelo credor, tendente ao cumprimento da senten

ca, Instaura uma nova litispendencia, pertinente a
demanda executiva e que nao se confunde com a

litispendencla inaugurada com a acao de conhe

cimento, dando ensejo, par conseguinte, a uma

nova perpetuatio jurisdictionis.

Elucidativo da orientacao antes preconizada,

o trecho que segue, extraido de Fredie Didier Ju

nior e outros (2009. p. 217):

Noutros termos, a propositura da demanda

de conhecimento gera uma litispendencia, da

qual decorre a perpetuatio jurisdictionis, que per

dura ate a transito em julgado da sentenc;a de

merito. Requerido a cumprimento au a execuc;ao

da sentenc;a, inaugura-se outra Iitispendencia, daf

surgindo nova perpetuatio jurisdictionis.

De seu turno, Cassio Scarpinella Bueno

(2008, p. 36) defende que a possibilidade de des

locarnento inserta no artigo 475-P, paraqrafo unt

co do C6digo de Processo Civil nao viola a quanta

disposto no artigo 87 do mesmo estatuto, antes a

excepciona valida mente, haja vista que, inspirada

em razoes de interesse publico, objetiva raciona

Iizar as procedimentos executivos, com vistas a
obtencao da efetividade.

Na verdade, excecoes ao princfpio da perpe

tuatio jurisdictionis ja se encontravam presentes

no pr6prio corpo do artigo 87 do C6digo de Pro

cesso Civil, s6 que, na medida em que decorrente

da supressao do 6rgao judiciario ou de alteracoes

na cornpetencla em razao da materia au da hierar

quia, tinham carater geral e de ordem publica.

Na hip6tese em aprec;o, a alteracao da com

petencia fixada quando da propositura da acao

e admitida, ao reves, par razoes dependentes da

vontade do credor. Essa possibilidade de alteracao

facultada a uma das partes nao deixa de repou

sar, de igual sorte, em razoes de ordem publica,

vez que tem par escopo a concretizacao da efe

tividade, privilegiando a interesse do credor, em

favor de quem se realiza a execucao, sem que daf

decorra, como mencionado acima, prejufzo para

a devedor, que tambern se beneficia, mormente

em face da dimlnuicao dos custos, gerando, ou

trossirn, paclficacao social.

A analise da adequacao da medida nao pres

cindira das peculia res clrcunstanclas do caso

creta e do prudente arbltrio do julgador, a partir

dos parametros delineados pelo artigo 475-P, pa

raqrafo unlco do C6digo de Processo Civil, confer

me se vera abaixo.

3.3. Impossibilidade de alteracao de ofieio.

Competencia para apreciacao.

Sobreleva ressaltar, mais uma vez, que a

ccmpetencla para a cumprimento da sentenc;a

condenat6ria ao pagamento de quantia certa,

em regra, cabe ao juizo da causa. Posterior altera

c;ao demanda requerimento do exequente nesse

senti do, que deve ser apreciado justamente par

aquele jufzo, au seja, pelo jufzo que conheceu da

causa em primeiro grau de jurisdic;ao.

Perfilhando justamente desse entendimento,

a Segunda Secao do Superior Tribunal de Justice,

nos autos do Conflito de Competencia n. 101139,

determinou, em 16 defevereiro de 2009, a remessa

dos autos ao jufzo da causa, os quais haviam sido

diretamente encaminhados, par forc;a de requeri

menta do exequente, do orqao ad quem ao foro

do local dos bens do devedor, sem que a orqao

que conheceu da demanda em 10 grau de jurisdi

C;ao tivesse tida oportunidade de se manifestar a

respeito. Eisa ementa do julgado mencionado:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENC;:A CONDE
NATORIA. EXECUc;:Ao (CUMPRIMENTO). nnzo
COMPETENTE. INTELIGENCIA DO ART. 47S-P
DO CPC. 1 - Nao obstante as inovacoes trazi
daspelo art.475-Pdo CPC, continua 0 juizo em
que proferida a sentence sendo, regra geral, 0

competenteparaa sua execucao (cumprimen
to), ate porquea opcao do paraqrafo unico do
mesmo dispositivo (no casodo inciso II do ca
put deste artigo, 0 exequente pcdera optar
pelo juizo do local onde se encontram bens

sujeitos aexpropriacao ou pelo do atual do

midlio do executado, casosem que a remes
sa dos autos do processo sera solicitada ao

juizo de origem) deve ser a ele apresentada.

2 - Conflito conhecido para determinar a re
messa dosautos aoJUIZOda Primeira Vara Cfvel
da Comarcade Sao Luis - MA. (grifonosso)

Nessa mesma Iinha de lnteleccao, assim de

cidiu a Primeira Turma do Tribunal Regional Fede

ral da 3' Regiao, quando do exame do Agravo de

Instrumento n.2003030007S8850, consoante se

ve abaixo:

PROCE5S0 CIVIL. AGRAVO DE IN5TRU
MENTO. EXECUc;:Ao DE TiTULO JUDICIAL. JU
R05DE MORA. ART. 575,II,DOCPC. COMPETEN
CIA FUNCIONAL AB50LUTA. IMPROVIMENTO.
1.Cabeao credorpromovera execucao desde
que verificado 0 inadimplemento do devedor,
considerando-se inadimplenteaqueleque nao

satisfaz espontaneamente 0 direito reconheci
do pela sentenc;a a que a lei atribui eficaciade
titulo executivo. 2. Efato que 0 agravante, nos
autos do processo n.O 950016077-3, orlqtnarlo
da apelacao n.e 1999.03.990085, obteve provi
mento favoravel no tocante acorrecao mone
tarla do saldo das contas vinculadas ao FGTS
mediante aplica<;ao do IPC/IBGE de janeiro/89
(42,72) e abril/1990 (44,80%). No tocante aos
jUros progressivos, consoante informa a agra-
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vante, obteve exito nosautos do processo n.O
880041336. 3. Desta feita, possui 0 agravante
titulo executivo passfvel de execucao, Entre

tanto, considerando que 0 artigo 575, II do
C6digo de Processo Civil determina que a

execucao fundada em titulo judicial deve

processar-se perante 0 juizo que decidiu
a causa no primeiro grau de jurisdic;ao, de

fato verifica-se que a execuceo dos juros

progressivos e alheia ao processo em de

bate, ficando afastada a plausibilidade do
direito que pretende 0 agravante ver reco
nhecido. 4. Segundo a [urisprudencia do E.

STJ,eabsoluta a competencla funcional es

tabelecida no art. 575, II, do CPC, devendo
a execucao ser processada no juizo em que

decidida a causa no primeiro grau de jurisdi

c;ao (d. STJ,4.aTurma, Resp538.227-MT, rei.

Min. Fernando Goncalves, DJU 10/05/2004,
p, 291, extraida da nota n.o 4 ao art. 575, II
do C6digo de Processo Civil e Legislalfao

Processual Civil em vigor de Theotonio Ne
grao e Jose Roberto F. Gouveia). 5. Todavia,

a partir da edic;ao da Lei nO 11.232/05 - que

acrescentou 0 art. 475-P ao CPC- essa com

petencia passou a ser relativa, porque 0 pa
ragrafo unlco, do referido dispositivo, men

ciona que '0 exeqUente pcdera optar pelo

juizo do local on de se encontram os bens

sujeitos a exproprlacac ou pelo do atual
domidlio do executado'. Ocorre que, nes

ses casos,a remessa dos autos do processo

deve ser solicitada ao juizo de origem, 0 que

inocorreu no caso vertente. 6. Agravo de ins
trumento improvido. (grifonosso)

Pode-se entao afirmar que a deslocamento

do feito, em fase de cumprimento de sentenc;a,

nao ocorre de oficio, demandando requerimento

do exequente nesse sentido.

3.4. Objeto da remessa.

Acolhendo 0 requerimento formulado pela

exequente, a jufzo da causa deve remeter as au

tos ao jufzo do local da situacao dos bens ou ao do

local do seu atual domicilio, a depender do caso.

Fredie Didier Junior e outros (2009, p. 216)

defendem que melhor atenderia aos reclamos da

efetividade permitir que a exequente extrafsse co

pia integral dos autos, tal como ocorre nas execu

c;oes provis6rias (artigo 475-0, paragrafo terceiro

do C6digo de Processo Civil), de modo que a re

messa recalsse sabre essac6pia.
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De igual sorte, Araken de Assis (2009, p. 353)

apregoa que:" [...] 0 legislador forc;oua mao, pois a

providencla se mostra inutil e dispendiosa. Melhor

se conduziria [...] autorizando a formacao de autos

pr6prios", utilizando por analogia 0 art. 475-0, pa

raqrafo terceiro do C6digo de ProcessoCivil.

Nao se pode perder de vista, no entanto,

que, a despeito do artigo 475-P, paraqrafo unlco

do C6digo de Processo Civil engendrar hip6tese

de competencla concorrente, uma vez acolhido

pelo juizo da causa 0 requerimento de remessa

dos autos ao juizo do foro da sltuacao dos bens

ou do atual domicilio do devedor, a depender do

caso, os atos tendentes ao cumprimento da sen

tenc;a devem ser doravante adotados no orqao
que recebeu 0 processo.

Em outros termos, significa dizer que, com

a remessa dos autos, nao mais compete ao juizo

oriqlnario da causa a pratica de atos execut6rios,

pois, se assim 0 fosse, a mesma demanda execu

tiva ficaria tramitando, de forma simultanea, em

juizos diversos, gerando litispendencia.

Esse, por certo, nao foi 0 prop6sito do legis
lador, ao editar a Lei n. 11.232/2005, devendo-se

ter em mira, inclusive, que a extracao de c6pia in

tegral dos autos terminaria por produzir sltuacao

semelhante a expedicao de carta (artigo 658 do

C6digo de ProcessoCivil), gerando os mesmos in

convenientes pr6prios desse mecanismo.

Devem ser objeto de remessa,tal como pre

visto no artigo 475-P, paraqrafo unlco do C6digo

de ProcessoCivil, os autos do processo oriqinario.

3.5.Oportunidade da remessa.

Doutra parte, e de se indagar em que mo

mento e possivel ao exequente requerer ao juizo

da causa a remessa dos autos. A resposta a essa

lndaqacao nao deve olvidar que, em regra, a com

petencia para 0 cumprimento de sentenc;a conde

nat6ria ao pagamento de quantia certa e atribuida

ao juizo que conheceu da causa em primeiro grau.

de jurisdicao, Alern disso, importa ter em mira que

a remessa dos autos ao juizo do foro da situacao

dos bens ou ao do domicilio atual do devedortem

por escopo a satlsfacao do direito do credor, an

teriormente certificado, sem maiores delongas,
concretizando-se a efetividade.

Sendo assim, possivel a inteleccao no sen
tido de que ao exequente e facultado requerer

remessa dos autos sempre que restar evidenciad

que 0 juizo da causanao tera condlcoes de satisfa

zer com efetividade 0 direito que Ihe foi reconhe

cido, 0 que e possfvel de se configurar ate mesm

antes de inaugurada a fase de cumprimento d

sentenc;a.

De fato, e de se admitir 0 deslocamento da

competencia quando, por exemplo, se revelarem

infrutfferas as diliqencias tendentes a localizacao

de bens do devedor passiveisde penhora, haven-.

do noticias, outrossim, de que tais bens se situam

em foro diverso, exigindo entao a expedicao de

cartas (artigo 658 do C6digo de ProcessoCivil). Do

mesmo modo, quando houve mudanc;a de domi

cilio do devedor, dificultando a sua cientlficacao

para os atos executivos, protraindo 0 feito e exi

gindo tarnbern a expedicao de cartas.

A orientacao acima preconizada nao quer

significar que a remessa s6 tera cabimento quan

do esgotados, no jufzo da causa, todos os meios

possiveis para a localizacao de bens penhoraveis

do devedor.

Na verdade, cabera ao jufzo da causa, com

petente para a analise do requerimento do exe

quente, sempre guiado pelo principio da efeti

vidade, examinar, como se vera logo adiante, as

peculia res circunstancias do caso concreto, para

entao verificar se, de faro, a remessa dos autos e

a melhor solucao com vistas aexpedita satisfacao

do direito do credor.

Sobreleva ressaltar, no entanto, 0 entendi

mento de Daniel Amorim Assumpcao Neves e

de Marcelo Abelha Rodrigues, ambos citados por

Fredie Didier Junior e outros (2009, p. 219), para

quem a opcao do credor, no que toca ao foro com

petente para a execucao, deve ser manifestada no

momenta em que iniciada a fase de cumprimento

de sentenc;a.

Dai decorre que, uma vez feita a escolha, al

terac;6es posteriores quanto ao domicflio do de

vedor ou a novel clencia acerca do local onde se

situem seusbens, se revelam irrelevantes, vez que

operada a perpetuatiojurisdictionis.

De acordo com essa orientacao, a possibili

dade de escolha de foro peio credor deveria ocor

rer uma unica vez, no momenta em que iniciada a

fase de cumprimento da sentenc;a, gerando, por

conseguinte, a estabilizacao da jurisdicao.

Ecerto que nas hip6teses nasquais ha altera

C;oes sucessivas de domicflio pelo devedor, 0 enca

minhamento dos autos, tambern sucessivo,a cada

nova rnudanca, provocaria instabilidade juridica e

tumulto processual, sem aptldao, outrossim, de

realizar a efetividade almejada com a lntroducao

do artigo 47S-P, paraqrafo unlco do C6digo de

Processo Civil.

Em casos que tais, a adocao da providen

cia prevista no artigo 47S-P, paraqrafo unlco do

C6digo de Processo Civil, ao lnves de favorecer,

implicaria em franco prejuizo para ambos os Iiti

gantes - 0 credor nao teria 0 seu direito satisfeito,

ao passe em que 0 devedor arcaria com os onus

decorrentes da trarnltacao do processo por lange

periodo de tempo.

Nao se pode olvidar, contudo, que a efeti

vidade tarnbern restaria comprometida com a

restricao, como pretendem, com a devida venia,
Daniel Amorim Assurnpcao Neves e Marcelo Abe

Iha Rodrigues, citados por Fredie Didier Junior e

outros (2009, p. 219), da possibilidade de escolha

do credor apenas quando iniciada a fase de cum

primento da sentenc;a. Isso porque, no decorrer

dessa fase, bens, a princfpio, desconhecidos de

propriedade do devedor, situados em foro distin

to daquele no qual se processou a causa origina

riamente, podem serevelar como a forma possivel

de satlsfacao do direito do credor.

Nessas hip6teses, 0 6bice erigido a remes

sa dos autos ao foro no qual se situem os bens

do devedor nao atende aos reclamos da Lei n.

11.232/2005, que introduziu 0 artigo 475-P, para

grafo unlco ao C6digo de ProcessoCivil, ainda que

o encaminhamento precise ocorrer mais de uma

vez.

Tal necessidade surge, por exernplo, quando

efetuado 0 pagamento parcial da divida, a partir

da excussao dos bens conhecidos do devedor,

localizando-se, emp6s, outros bens situados em
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foro distinto capazes de satisfazer 0 saldo rema

nescente.

Nesse sentido, Leonardo Greco, citado por

Fredie Didier Junior e outros (2009, p. 219), assim

se manifestou: '[...] se remanescer saldo credor de

pois de Iiquidados os bens penhorados em deter

minado foro, perante 0 qual se instaurou a execu

c;ao, vierem a ser indicados bens em outro foro, a

este podera novamente deslocar-se a execucao',

A remessa in casu se imp6e, dando ensejo

a um verdadeiro processo itinerante, como apre

goado por Cassie Scarpinella Bueno (2008, p. 36),

carater ja previsto para as cartas precat6rias, no

artigo 204 do C6digo de Processo Civil - "A carta

tem carater itinerante; antes ou depois de Ihe ser

ordenado 0 cumprimento, pcdera ser apresenta

da a juizo diverse do que dela consta, a fim de se

praticar 0 ato" -, 0 que, ao passo em que realca a

patrimonialidade da execuc;ao, concorre para a re

alizacao da efetividade.

Mais uma vez; a apreciacao judicial do caso

concreto concede a tonica para a pertinencia da

medida, voltada, como exaustivamente consigna

do, arealizacao da efetividade, sem 0 cometimen

to de abusos, como sera examinado, de forma

mais minuciosa, a seguir.

3.6. A apreclacao judicial e os seus eventuais

Iimites. Sltuacao especffica vivenciada a partir da

criacao pela Lei n. 10.772/2003 de novas varas fe

derais.

°artigo 475-P, paraqrafo unico do C6digo

de ProcessoCivil fornece, portanto, os parametres

que devem nortear 0 julgador - foro da situacao

dos bens ou do atual domicflio do devedor -, de

modo que a nao confiquracao de um deles, imp6e

a rejeicao do pedido de remessa.

Nessa seara, a apreciacao judicial nao pres

cinde de um juizo de convenlencla e oportunida

de. Na verdade, nao deve 0 orqao judicial atuar

autonomamente, sem analisar a adequacao da

medida. A analise deve, outrossim, ser sistematica,

observando, inclusive, que a Lei n. 11.382/2006,

editada posteriormente aLei n. 11.232/2005, pro

moveu significativas alterac;6es no artigo 655 do

C6digo de Processo Civil - que trata da ordem de

preferencia para a penhora de bens, cuja lista e
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encabec;:ada pelo dinheiro, seja em especie ou em

deposito em instituicao linanceira, podendo a au

toridade judicial requisitar a constrkao, de forma

direta, a autoridade supervisora do sistema ban

carlo, preferencialmente por meio eletronico -, fa

cilitando sobremaneira a locallzacao de eventual

numerario titularizado pelo devedor.

Situacao que bem i1ustra essa possibilidade

de controle judicial, admitido, inclusive, por Can

dido Rangel Dinamarco (2009, p. 105), quando

consignou que 0 juiz tera 0 poder de exercer al

gum controle, a exemplo do "case de haver bens

penhoravels em diversos foros, optando aquele

pelo foro onde estejam bens menos numerosos

ou menos valiosos...", exsurge a partir da instala

c;:ao das novas varas federais, que haviam sido cria

das pela Lei n. 10.772/2003 e que determinaram a

lnterlorizacao da Justica Federal.

Como e sabldo, a distrlbuicao da cornpeten
cia territorial, no ambito da Justica Federal se da

mediante secoes judiciarias, de modo que cada

Estado da Federacao corresponde a uma secao.

A secao judiclaria pede, no entanto, dividir

se em subsecoes, Neste case, ocorre a distribulcao

da competencia federal dentro do territorlo de

determinado Estado. A proposito de tal divisao,

leciona Fredie Didie Junior (2007, p. 116) no sen

tido de que:

[. ..} Asubsecao esta para a sec;ao judiciaria assim
comoa distrito esta paraa comarca.

Exatamente em razao dlsso, tem-se enten

dido que a dlvisao territorial da sec;ao judlclaria

gera hipotese de cornpetencia territorial absolu

ta (equivocadamente tratada como cornpetencla

funcional, consoante ja vlsto), cujo desrespeito

admite, por exemplo, 0 reconhecimento ex officio

pelo magistrado.

No ambito do Tribunal Regional Federal da

1a Reqiao e mais especilicamente da Justic;:a Fede

ral da Bahia, tinhamos a Sec;:ao Judiciaria da Bahia,

com sede na capital, que possufa jurisdic;:ao sobre

a maior parte do estado e a Subsec;:ao Judiciaria da

Vara Unica de IIheus, que abrangia, de seu turno,

as cidades circunvizinhas integrantes da Regiao

SuI.

Sucede que foram instaladas varas feder

nas Cidades de Eunapolis, Jequle, Vitoria da Con

quista, Barreiras, Feira de Santana, Guanam

Paulo Afonso, Juazeiro, Campo Formoso e Itab

na, que determinaram nova repartlcao da juri

dicao federal no Estado da Bahia, antes atrlbuf

apenas a Salvador e llheus, como anteriormen

consignado.

Com 0 intuito de disciplinar a instalacao de

sasnovas varas, fixando, inclusive, os criterios pa

redistribuicao dos processos em curse, a Correg

doria Geral do Tribunal Regional Federal da 1a R

giao editou, em 15 de agosto de 2005, 0 Provime

to n. 19, que determinou 0 encaminhamento d

feitos, tomando-se por base 0 enderec;:o indica

na inicial da demanda, as varas entao instaladas

A lim de ilustrar 0 criterio de redistribuica

pode-se citar 0 exemplo de uma acao propos

por servidor publico federal contra a Uniao, ant

da lnstalacao das novas varas, com 0 escopo

obter determinada vantagem salarial, cujo do

cilio se situava no Municipio de Boa Vista do T

pim, Estado da Bahia, e que, por isso mesmo, e

face do quanto enuncia 0 artigo 109, paraqra
segundo da Carta Magna de 1988, foi proposta n

capital (Secao Judiclarla da Bahia), que possufa j

risdicao sobre a referida com una.

Note-se, a proposito, que nao se tratando

demanda na qual tenha ocorrido 0 fato ou ato qu

a originou ou, ainda, que diga respeito ao local, n

qual situada a coisa, a opcao de foro pela parte au

tora apenas poderia recair sobre 0 Distrito Feder

ou sobre asvaras federais sediadas na capital (arti

go 109, paraqrafo segundo da Constituicao Fed

ral de 1988), que, conforme consignado, possufa

jurisdicao sobre 0 municipio - frise-se que Boa Vi

ta do Tupim nao e sede de Vara Federal - no qu

domiciliado 0 polo ativo.

a advento da Lei n. 10.772/2003 e a criaca
das varas federais dela deeorrente determinou

instalac;:ao de Vara Federal no Municipio de Jequi

cuja jurisdic;:ao passou a abranger 0 Municipio d

Boa Vista do Tupim, antes no raio de incidenci

das varas instaladas na capital.

Sendo assim, considerando os termos d

Provimento n. 19/2005 da Corregedoria do Ger".

ibunal Regional Federal da 1a Reqiao, a deman

em apreco deverla ser objeto de remessa para

5ubsec;:ao Judiciaria da Vara Unica de Jequie, en

o instalada.

Nao se pode olvidar, contudo, que 0 Provi

ento COGER n. 19/2005 expressamente ressal

u da dlstribulcao 05 processos civeis senten

ados e os que estivessem em fase de execucao,
sguardando, desse modo, a vinculacao prevista

a artigo 575, inciso II do Codiqo de Processo Ci

, que atribufa ao jufzo que decidiu a causa em

imeiro grau de jurlsdicao a competencia para a

spectiva execucao.

Admita-se, por hipotese, que a acao anterior

ente indicada, proposta por servidor publico, te

a sido julgada improcedente ainda quando em

mite na capital, ou seja, em momento que pre

deu a crlacao da Vara Federal em Jequie, tendo

posto a parte autora 05 onus da sucumbencla.

Diante disso, a despeito da instalacao da Sub

c;:ao Judiciarla da Vara Unica de Jequie, com ju

dicao sobre 0 Municipio de Boa Vista do Tupirn,

no qual domiciliada a parte autora, vencida na

emanda proposta, a clrcunstancla de ja ter sido

roferida sentenc;:a impedia a redistrlbuicao do

rocesso para a nova vara federal, a teor do quan

previsto no Provimento COGER n. 19/2005.

Eventual requerimento protocolizado pel a

azenda Publica, com vistas a obter a satisfacao da

erba honoraria imposta em seu favor, ou seja, 05

tos relativos ao cumprimento da sentenc;:a per

aneceriam em tramite na capital do estado.

Entretanto, consoante exaustivamente sa

ientado, a parte autora possui domicilio em Boa

ista do Tupim, clrcunstancla que demandaria

expedlcao de cartas (artigo 658 do Codiqo de

rocessoCivil) para a reallzacao dos mais diversos

tos executivos, mecanismo que, como sabido,
evela-se custoso e demorado, comprometendo a

fetividade do processo.

Surge entao 0 seguinte questionamento: po

eria a Fazenda Publica Federal requerer a remes

sa dos autos para a Subsec;:ao Judiciaria da Vara

Unica de Jequie, com espeque no artigo 475-P,

paragrafo unico do Codigo de Processo Civil, ao

rgumento de que a mesma possui jurisdic;:ao 50-
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bre 0 municipio no qual domiciliado 0 devedor e

onde provavelmente, em face da natureza patri

monial da execucao, se encontram bens passiveis

de penhora?

A resposta a essa indaqacao nao pode olvi

dar que a lnovacao preconizada pelo artigo 475-P,

paraqrafo unlco do Codlqo de Processo Civil teve

por escopo a satlsfacao do interesse do credor, ob

jeto de anterior certificacao, da forma mais rapida
possivel e a partir da pratica do menor nurnero

de atos processuais, com diminuicao, nessa seara,

do intercambio entre Jufzos diversos, mediante a

expedicao de cartas (artigo 658 do Codiqo de Pro

cesso Civil), as quais procrastinavam sobremanei

ra tal satisfacao.

Em outros terrnos, signilica dizer que a inova

c;:ao de que se cuida pretendia a efetiva realizacao

do principio do resultado, ja examinado alhures,

que informa a execucao,

No caso da acao originariamente proposta

- em observancla ao mandamento insculpido no

artigo 109, paraqrafo segundo da Carta Magna de

1988 - e julgada na capital do estado, mas envol

vendo devedor domiciliado em Boa Vista do Tu

pim - que nao e sede, repise-se, de Vara Federal

-, comuna posteriormente incluida na jurisdlcac

atribuida a Subsecao Judiciaria da Vara Unica de

Jequie, a remessa dos autos para essa ultima em

nada favorecera a concretizacao da buscada efe

tividade.

1550 porque, mesmo possuindo [urtsdlcao

sobre 0 Municipio de Boa Vista do Tupim, a Cida

de de Jequie, na qual sediada a Vara Federal, se

encontra distante daquela primeira comuna cer

ca de 240 krn, exigindo, em consequencla, que a

pratlca dos atos pertinentes ao cumprimento da

sentenc;:a continuem dependendo da expedicao
de cartas (artigo 658 do Codlqo de Processo Civil)

com 05 inconvenientes que Ihe sao proprios.

De fato, os mesmos percalc;:os porventura

enfrentados pela Justic;:a Federal sediada na capi

tal, no que se refere ao cumprimento da senten

c;:a em aprec;:o, serao igualmente vivenciados pela

Subsec;:ao Judiciaria da Vara Unica de Jequie, na

medida em que 05 atos tendentes a intimac;:ao do

devedor, a avaliac;:ao e alienac;:ao de bens porven-
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tura penhorados para a garantia do Juizo, dentre

outros, demandariam a expedicao de Carta Pre

cat6ria para 0 Municipio de Boa Vista do Tupim,

sem esquecer da hip6tese versada no artigo 747

do C6digo de Processo Civil, que trata da compe

tencia para a apreciacao, em casos que tais, dos

embargos aexecucao.

Significa entao dizer que tanto a vara origi

nariamente processante do feito, que se encontra

situada na capital, quanto a vara federal instalada

em Jequie, necessitarao recorrer, para a pratica

dos atos executivos, ao mecanisme de que trata

o artigo 658 do C6digo de Processo Civil, circuns

tancla que nao se altera em face da lnclusao do

Municipio de Boa Vista do Tupim na [urisdicao da

Subsecao Judiciarla de Jequle,

Em face de tal quadro, deve 0 juiz prolator

da declsao rejeitar 0 requerimento de remessa

dos autos, formulado com arrimo no artigo 475-P,

paraqrafo unlco do C6digo de Processo Civil, pre

servando a competencla oriqinaria de que trata 0

artigo 575, inciso II do mesmo estatuto processu

al.

Na situacao examinada, como a remessa dos

autos nao se reveste de aptldao para assegurar

maior efetividade no cumprimento da sentence,

escopo buscado com a alteracao preconizada pelo

artigo 475-P, paraqrafo unko do C6digo de Pro

cesso Civil, a cornpetencia no que toea aexecucao

deve permanecer enfeixada no juizo da causa.

3.7. Possibilidade de impuqnacao pelo deve-

dor.

A remessa dos autos ao juizo no qual se en

contrem os bens do devedor ou onde 0 mesmo es

teja domiciliado nao desconsidera, antes 0 realiza,

conforme anteriormente examinado, 0 principio

que apregoa que a execucao deve se processar da

forma menos gravosa para 0 devedor.

Com efeito, a medida em destaque ao passo

em reduz os custos da execucao, em especial os

decorrentes da expedlcao de cartas (artigo 6S8 do

C6digo de Processo Civil), amplia as suas possibi

lidades de defesa, vez que 0 aproxima da pratica

dos atos executivos.

Dessa forma, forcoso admitir que nao Ih

acarreta prejuizo, motive pelo qual faleceria a

devedor interesse em impugnar a ordem de envi

dos autos a juizo diverse daquele que conheceu

da causa em primeiro grau de [urisdlcao.

Entretanto, a deterrnlnacao de remessa po

ser impugnada quando nao se configurarem ash

p6teses previstas no artigo 47S-P,paraqrafo unic
do C6digo de Processo Civil, ou seja, quando 6
foro para 0 qual 0 processo foi encaminhado na

disser respeito ao da situacao dos bens do deve

dor ou, ainda, ao do seu domicilio.

Ressalvada essa hip6tese, descabe ao deve

dor se insurgir contra 0 comando judicial apena

por entender que a medida nao Ihe e convenient

ou que simplesmente nao atende aos seus inte

resses.

Candido Rangel Dinamarco (2009, p. 105

defende, a prop6sito, que 0 ate que determin

o envio dos autos ao juizo no qual se situam 0

bens do devedor ou onde 0 mesmo e domicilia

do encerra declsao interlocut6ria, que pode se

desafiada mediante a interposlcao de agravo d

instrumento.

Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Are

nhart (2007, p. 245) consignam, por sua vez, que

possibilidade versada pelo artigo 47S-P,paraqraf
unlco, do C6digo de Processo Civil, consubstan

ciando criterio de cornpetencla territorial e, por

tanto, relativa, pode ser impugnada pelo devedo

mediante excecao de incornpetencia, nos termos

do artigo 30S do C6digo de Processo Civil, caso

em que deve ser oposta no prazo de quinze dias

contar do ate ou fato que a ensejou.

Ressaltam,alern disso, que, em sede de exce

<;ao, 0 devedor pcdera demonstrar, inclusive, que

o processamento da execucao em juizo diverse

daquele que conheceu da causa em primeiro grau

de jurisdicao, ao lnves de favorecer, dificulta a sua

defesa. Note-se, por oportuno, que a excecao aqui

referida decorre de circunstancta advinda poste

riormente adefinicao do juizo competente para a

acao.

Para Cassie Scarpinella Bueno (2008, p. 37),

a insurgencia do devedor pode ser manifestada,

como prefacial de incompetencia, em sede de im-

ugna~aoou em embargos do devedor, a depen

r do caso. Em havendo embargos do devedor,

competencia para 0 seu processamento segue,

o seu ver, 0 comando inserto no artigo 747 do

6digo de Processo Civil.

Mais uma vez, e precise ter em mira que a al

ra~ao preconizada pelo artigo 47S-P, paraqrafo

unico do C6digo de Processo Civil teve por objeti

o atender aos reclamos da efetividade.

Esob essa otica, portanto, que deve ser afe

ida a possibilidade de lrnpuqnacao pelo devedor,

os cases em que se determina a remessa dos au

os a juizo diverse do que conheceu da causa em

rimeiro grau de jurlsdicao, sem olvidar as garan

iasdo contradit6rio e da ampla defesa.

Em sendo assim, a intirnacao do devedor

acerca da decisao de rernessa, antes que a mes

a seefetive, e medida que se irnpoe. A partir dai,

uedando-se inerte, opera-se a preclusao, ate por

ue estamos diante de cornpetencla territorial, de

atureza relativa, sujeita, por conseguinte, apror-

Dentro desse contexte, posterior interposi

<;ao de embargos, suscitando materia diversa da

cornpetencla, ha de ser apreciada, com a devida

venia,pelo juizo que recebeu os autos encaminha

dos pelo juizo de origem, pois passa a ser 0 com

etente para a pratica de todos os atos executivos,

inclusive os pertinentes a eventual impuqnacao,

rompendo-se com a prevencao oriqinaria, pois, se

assim nao fosse, a mesma demanda estaria sob a

apreciacao de orqaos judiciais distintos, gerando

llttspendencta.

Tomando conhecimento da decisao de re

messa e pretendendo contra a mesma se insurgir,

sob a aleqacao de que nao se configuram as hlpo

tesesde que versa 0 artigo 475-P, paraqrafo unlco

do C6digo de Processo Civil, pode 0 devedor rna

nejar, 0 que atende aos reclamos da ampla defesa

e do contradit6rio, na mesma linha preconizada

por Candido Rangel Dinamarco (2009, p. 105), logo

acima citado, 0 recurso de agravo de instrumento

- a modalidade retida in casu nao teria qualquer

efeito pratico, vez que 0 processo, com a decisao

de remessa, seria incontinenti encaminhado a jui-

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

zo diverso, onde se seguiria a imediata pratica dos

atos executivos.

Com efeito, 0 remedio mencionado, sem de

terminar, em regra, a suspensao do processo, tal

como se da com a excecao prevista no artigo 305

do C6digo de ProcessoCivil, assegura aapreclacao
da materia pelo orqao ad quem, sem afastar a pos
sibilidade do exercicio pelo prolator da decisao do

juizo de retratacao, medida que, por certo, melhor

se coaduna com a efetividade almejada pela refer

ma empreendida pela Lei n. 11.232/2005.

3.8. Domicilio do devedor.

Para fins de aplicacao da regra inserta no ar

tigo 475-P, paraqrafo unlco do C6digo de Proces

so Civil, deve considerado 0 domicilio do devedor,

tal como definido pela leqislacao civil em vigor

(Lei n. 10.406/2002) - artigo 70 e seguintes.

Saliente-se, contudo, que a diferenciacao ali

preconizada entre domicilio residencial e profis

sional nao deve interferir na presente fixacao, na

medida em que, consoante se deflui do artigo 72
do C6digo Civil e como defende Casslo Scarpi

nella Bueno (2008, p. 37), 0 domicilio profissional

apenas tem aplicacao nos Iitigios oriundos de re

lacoes concernentes aprofissao.

4. Conclusao.

- Em se tratando da competencla para 0 pro

cessamento das execucoes de sentences conde

nat6rias, que tivessem por objeto 0 pagamento

de quantia certa, 0 artigo 57S, inciso II do C6digo

de Processo Civil a atribuia ao juizo (nao se con

funde com a pessoa do prolator da decisao) que

decidiu a causa no primeiro grau de [urlsdicao.

- A presente regra de fixacao de competen

cia, do tipo funcional, sendo absoluta, nao admitia

modtficacao pela vontade das partes, tampouco

prorroqacao, alern do que desconsiderava 0 foro

do domicilio do devedor, assim como 0 foro da sl

tuacao dos seus bens, mesmo em face do carater

patrimonial da execucao.

- Diante de tal quadro, a realizacao dos atos

necessarios a satisfa~ao do credor, em favor de

quem se realiza a execu<;ao, quando ausentes no
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juizo da causa bens passlveis de penhora, depen

dia nao raro da expedicao de cartas (artigo 658 do

C6digo de Processo Civil), mecanisme custoso,

que protraia indefinidamente 0 feito.

- Objetivando irnprlmir maior efetividade

as demandas desse jaez e diante da garantia da

razoavel duracao do processo prevista no arti

go 50, LXXXVIII da Carta Magna de 1988, a Lei n.

11.232/2005 rompeu a dicotomia existente entre

processo de conhecimento e processo de execu

~ao, transformando este ultimo em mera fase da

quele primeiro ja instaurado.

- Significa dizer, em outros termos, que 0 juiz

nao mais encerra 0 seu oficio jurisdicional com a

prolacao da sentence, devendo prosseguir na pra
tica dos atos tendentes a rnaterlalizacao do direito

certificado em tal comando.

- Dentro dessa busca pela efetividade, a Lei

n. 11.232/2005 introduziu 0 artigo 475-P, paraqra
fo unico ao C6digo de Processo Civil, admitindo

que 0 juizo da causa, mediante requerimento do

exequente, envie os autos (nao se trata de carta

de sentence, mas sim os autos orlqinarios, em que

pese a extstencia de opini6es em contra rio) ao ju

izo do local no qual se situem os bens do devedor

(sobre os quais recai a execucao) ou para 0 foro

do seu novo domicilio, onde podera acompanhar

a pratica dos atos executivos, dispensando a ex

pedicao de cartas.

- Ha estabelecimento, assim, de uma regra

de cornpetencla territorial, de natureza relativa,

modificavel pela vontade do exequente, que ex

cepciona, em nome da efetividade, 0 comando

inserto no artigo 87 do C6digo de Processo Civil,

segundo 0 qual a cornpetencia e determinada, em

regra, no momenta do ajuizamento da acao (acao

de conhecimento, na medida em que nao ha mais

acao aut6noma de execucao).

- A competencia, doravante, para a pratrca

dos atos executivos, deixa de assistir ao juizo que

processou a causa em primeiro grau de jurlsdicao,

passando para aquele no qual se situem bens do

devedor ou onde 0 mesmo se encontra atualmen

te domiciliado.

- A altera~ao da competencia nao se perfec

tibiliza de oficio, demandando requerimento do

exeqiiente e apenas tem cabimento nas hip6tese

de exlstencla de bens do devedor em outro for

ou rnudanca do seu domicilio.

- 0 requerimento deve ser dirigido ao juiz

da causa e, uma vez acolhido, pode ser contesta

do pelo devedor, mediante manejo de excecao d

incompetencia, agravo de instrumento, embargos

ou impuqnacao, nao havendo consenso, nessa se

ara, dentre os estudiosos da materia.

- A regra em exame termina por instituir um

verdadeiro processo itinerante, na mesma linha

do que ja ocorre com as cartas precat6rias (arti

go 204 do C6digo de Processo Civil). Compete

ao julgador, contudo, examinar a conveniencla

da medida e as peculia res circunstfmcias do caso

concreto, so a autorizando quando, de fate, servir

a reallzacao da efetividade. Nao 0 sendo, deve a

cornpetencia permanecer enfeixada nas rnaos do

juizo da causa.
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A tematlca relativa ao curnprimento da tute

la exeeutiva, especialmente quanta a aplicacao de

medidas coercitivas e sub-roqatorlas, e tema re

corrente no Direito. Mesmo sendo assaz conheci

do, a constante evolucao do Direito com introdu

<;ao de novas modalidades de medidas coercitivas

e 0 estudo da doutrina estrangeira, em especial

dos paises da common law, perenizam a atuall

dade da questao, Em recente seminarlo realizado

pela ESMAF l' Rfoi abordada a questao da prisao
civil e a possibilidade de sua apllcacao como meio

coercitivo para cumprimento da tutela executiva.

o art. 461, § 50 do CPC estabelece a possl
bilidade do Poder Judiciarlo interferir na ordem

juridica do devedor impondo-Ihe medidas que 0

force ao cumprimento da obriqacao. Nao ha mais

qualquer debate quando ao cabimento das referi

da medidas, sejam coercitivas ou sub-roqatorias,
bem como do carater nao exaustivo do referido

dispositivo legal. Assim, cabe ao magistrado apli

car a medida que, no seu entendimento, rnelhor

seadapte ao caso concreto.

Ouestao ainda em debate e a possibilidade

de sua apllcacao as diversas especies de obriga

cao (fazer, nao fazer e dar, dentre esta a obrlqacao

de pagar). Nao se verilica qualquer impedimento

legal ou pratico na irnposicao de medidas coerci

tivas nas obriqacoes de fazer, nao fazer e dar, ex

ceto dinheiro, estando a questao expressamente

prevista nos art. 461 e 461-A do CPe.

Resta, portanto, a questao da obriqacao dar

dinheiro (pagar), caberia a aplicacao da medida

coercitiva para seu cumprimento. De certo que

nao ha qualquer impedimento para fixacao da

uma pena de multa como medida coercitiva para

o cumprimento da obriqacao, lmposkao ja pre-

Juiz Federal Elisio Nascimento Batista Junior

vista no art. 475-J no Codiqo de Processo Civil,

introduzido pela Lei nO 11.232/2005. Tal medida

tem carater de clausula penal, punicao pelo nao

pagamento no prazo.

Por lim, chegamos a questao da aplicacao da

pena de prisao civil como forma de coagir 0 de

vedor a satisfazer a divida. Primeiramente enten

do a nao adequacao da medida com a obriqacao

de nao fazer, pois nesta 0 devedor deve se abster

de determinada pratica, nao cabendo a pena de

prisao caso desobedeca a ordem, pois esta teria

carater penal. Na common law apos praticado 0

ato, cabe apenas a criminal contempt ofcourt que

nao encontra paralelo no sistema continental. A

questao deve ser solvida no direito penal respon

dendo 0 devedor, quando particular, pelo crime

de desobediencia. E de conhecimento geral que

tal tipo penal nao exerce qualquer carater repres

sivo em razao de diversos fatores dentre os quais

podemos enumerar: a baixa pena irnposta, que

leva 0 julgamento ao Julzado, 0 curto prazo pres

cricional, 0 fato do Juiz Civel nao deter cornpeten

cia penal, portanto a ele caberia apenas requerer

a lnstauracao de acao penal.'

Quanto as demais obriqacoes, a dlscussao

sobre 0 tema passa pela analise do texto constltu

cional que em seu art. 50, LXVII veda a prisao civil

por dlvlda, exceto no caso de divida alimentfcia

1 Essas dificuldades tecnicas revelam quae lange se encontra
o dlrelto patrto de consagrar 0 contempt of court criminal. Na
verdade, a sencaopenal constitui ameaca longinqua,sujeitando
sea percalcos na tiplficacao: apenaebaixa (dequinzediasa seis
meses), e,porviadeconsequencla brevissimo 0 respectivo prazo
prescricional (dais anos: art. 109,VI do CPB); tnfracao de menor
potencial ofensivo, passou acornpetencta do Juizado Especial
(art. 61 da Lei 9.099/96, art. 2°, par. un. da lei n° 10.25912001).
Nesta contlnqencla, 0 fato de nlnquem partlclpar do rol dos
culpados, em razao deste crime menor, nenhuma surpresa
provoca no melo juridico. ASSIS, Araken. 0 contempt ofcourt no
direito brasileiro. Revista de Processo, n.s 111,pp. 18~37, jut/set,
2003.
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e depositario infiel2. Estudando a hist6rla deste

dispositivo temos que sua crlacao decorreu de

um movlmento social que entendia como odlosa

a restricao de Iiberdade como forma de coagir 0

devedor a pagar sua divida. No Brasil tai prsvlsao

surgiu pela primeira vez na Constitulcao de 1934,
que estabelecia em seu art. 113, item 30: Noo ha

vera prisao por dividas, multos ou custos. Com a

revoqacao desta Constltuicao 0 texto nao se repe

tiu na posterior, ressurgindo nova mente na Carta

de 1946, art. 141, §32, com redacao mais pr6xima

da atual: Niio havera prisao civil por divide, multo

ou custos, salvo 0 caso de depositario infiel e 0 de

inodimplemento de obriqacao olimentor no forma

do lei. Tal previsao se repetiu em todos os textos

constitucionais a partir de entao, vedando-se a

prisao civil por divida.

Para estudar a aplicacao da prlsao, primeira

mente devemos estudar a abranqencla do vocabu

10 divida no texto constitucional. Se entendermos

tal previsao como toda e qualquer obriqacao civil,

exceto as excecoes previstas, sua aplicacao resta

quase impossivel. Tal Interprstacao da palavra dl

vida leva a conclusao de que qualquer obrtqacao

civil esta resguardada contra a prisao civil como

forma coercitiva para forcar 0 devedor a cumprir

o obrigado.

Todavia, podemos entender a expressao di

vida sobre outro significado, como obrlqacao de

pagar determinada quantia em dinheiro. Por esta

interpreta~ao a norma constitucional protegeria

apenas os casos em que a obriga~ao seja de pa

gar. Essa interpreta~ao esta baseada na evolu~ao

hist6rica que culminou na aboli~ao da prisao civil

por divida. Com dito, no seculo XIX houve movi

mentos para se excluir a possibilidade de prisao

como forma de tutelar 0 pagamento de dividas de

valor, ou seja, como prote~ao ao patrimonio do

credor. Quase todos os ordenamentos juddicos

adotaram tal posicionamento, excluindo a pos

sibilidade de contri~ao da Iiberdade como forma

de tutelar 0 patrimonio financeiro. As unicas hip6

teses que restaram foram a divida de alimentos e

2 Esta forma de prisao ja seencontra afastada peloSTF aojulgar0
RE 349703/RS.

o depositario infiel. Esta ultima apesar de na

caracterizar como divida de valor, pode ser as

considerada porquanto 0 devedor se exime

obriqacao caso deposite 0 valor devido.

Setivermosem conta ahist6ria dosurgime

da vedacao da prisao civil, vemos que esta se

ginou como uma garantia para 0 devedor de 0

ga~ao de pagar de que sua Iiberdade nao s

restringida como forma de Ihe obrigar a pag

o devedor insolvente que nao tern condicoes

pagar a divida perdia sua liberdade tornando

um escravo do credor, que dele poderia dispor

acordo com seu interesse.

Desta forma, percebemos a impossibilida

de prisao com meio de coacao para cumprime

to de obriqacoes de pagar, todavia, tal dispositi

nao tem aplicacao com relacao as obrlqacoes

fazer e entrega de coisa. Neste caso nao ha qu

quer vedacao constitucional a apllcacao da prisa

civil.'

Mesmo que interpretemos a Constituicao

forma ampla com objetivo de impedir a prisao e

quaisquer casos, excetos os indlcados, a questa

deve ser analisada sob 0 ponto de vista do conflit

de normas\principios constitucionais.

Ha norma constitucional que preve a efetiv'

dade da tutelajurisdicional e outra que estabelec

a impossibilidade de prisao civil, ambas se cara

terizam como normas-principio. Como fica ria

questao em um caso concreto de esgotament

de todas as medidas possiveis, e a aplica~ao d

prisao civil resolveria a questao, 0 que deve prev

lecer? Entendo que ha total possibilidade de fixa

a prisao no caso concreto, desde que presente 0

requisitos necessarios para uma rnedida tao extr

ma.

Equestao 6bvia que na aplica~ao de quais

quer medidas coercitivas e sub-rogat6rias 0 ma

glstrado deve sempre ter presente a proporciona

Iidade entre a medida aplicada e 0 resultado qu

se pretende. De acordo com 0 prof. Marcelo Lima

Guerra, alem a proporcionalidade, deve magistra'

3 Apud, Marcelo Lima Guerra, pag. 330\331

rificar se a medida e exequivel e adequada

sultado que se pretende, confira-se:

Aaplicacao do principiada proporciona

lidade, comocriteriabalizador da declsao judi
cial sabre 0 cabimentoe 0 conteudo adequado
da medidacoercitiva, traz como consequencia
que0 julz, aoexaminara sltuacao concreta que
the foi submetida, observe asseguintes direti

vas:
a) segundo 0 principia da adequacao,

exige-se que hajaa realpossibilidade de que 0

usade medida coercitiva leve ao cumprimen
to especifico. Em outras palavras, a medida
coercitiva e adequada, quando for capaz de

proporcionar 0 atingimento da sua ftnalldade

propria, a saber: a de exercer suficiente pressao
sobre avontadedo devedor,de modo a induzl

10 a cumprira prestacao devida.

b) em razao do principle da exigibilida

de, a medida coercitiva deve seraplicada den
tro do estritamente nacessario paraa consecu
c;ao de seu fim, devendo-se sempre optar por
medlda da qual possa resultar menosprejuizo

ao devedor.

c) a proporcionalidade em senti do estri

to, por sua vez, imp6e ao juiz que leveem con
sideracao a possibilidade da medida implicar
concretamente, uma Hmftacao excessiva a di

reitofundamental do devedor(oude terceiros)
e faca um sopesamento dasvantagens decor
rentes da apltcacao da medida e daquelas que
pod em advirda sua nao apllcacao. Ditode ou
tra forma,devemsersopesados osbeneficios e
prejufzos decorrentes de seprivilegiar 0 princl
plo daefetividade, com0 usode medidas coer
citivas, com aqueles derivados da preferencia
pela garantia da esfera jurfdica da pessoa do
devedor, ao serem elas denegadas. Deve-se,
portanto, buscar a soluc;ao que melhor atenda
a todos os valores em conflito, quer para de
cidirsobre 0 cabimento, quer sobrea escolha

da medida.

Confirma~se, portanto, a aplicac;ao do

principio da proporcionalidade como criterio
justificativo da decisao do juiz quanto ao cabi
mento e a escolha de medida coercitiva. Aqui
tambem os valores pelos quais deve 0 juiz
gUiar-se ja estaodados: ou ele atendeaefetivi
dade da tutela jurisdicional, ou a algum direito
fundamental do devedorderivadoda protec;ao
da dignidadeda pessoa humana.Ao principio
da proporcionalidade cabea tarefa de raciona-

IJornada de Dlrelto Civil e Processual Civil

Iizar a compatibilizac;ao entre esses dois vale

res, quandoem ccnfllto.

Por tudo que se disse, elicito conduir que
a interpretapJo propostapara0 uso de medidas
coercitivas, suscetfvel de ampliar considerave/
mente os poderesdo juiznessecampo, nao sig
nifiea, edato, autorizar a arbitrariedade judicial.
Ao contrdrio, segundo essa mesma interpreta
~ao, a atividadejudicial deve af desenvolver-se
segundo criterios racionais, que possibilitem 0

contrale objetivo daqueles poderes do juiz. 1550

se consegue com 0 reconhecimento de que e
impetativo para 0 juizconsiderar as eventuais Ii
mitacoes a diteitos fundamentais do devedot, ao
decidir sobre 0 cabimento e a escolha de medida
coercitiva. E, depois, com a ado~ao do princfpio
da proporcionalidade comoctitetioque compa
tibilize, naque/a decisao, a preservacao maxima
dos valores em conflito.4

Especial atencao deve ter 0 magistrado ao

aplicar uma medida coercitiva de prisao civil, dado

seu grau de aqrsssao, Alem do fate desta ser lnvla

vel caso haja impossibilidade de cumprimento da

obriqacao por parte do devedor.

Porern temos que observar que a situacao

que vivenciamos hoje nao se compara 11 epoca em

que se lutou pela abolicao da prlsao civil. Antes da

Revolucao Francesa 0 uso de penas corporais para

pagamento era adotado independente da analise

da possibilidade do cumprimento da obriqacao.

Hoje, como ja estudados acirna, caso haja impos

sibilidade de cumprimento da obriga~ao nao ha

que se falar em imposi~ao de medida coercitiva.

Ademais, tais medidas nao sao aplicaveis aos ca

sos de divida de valor (obriga~ao de pagar), pois

nesta forma de obriga~ao, como ja salientado, 0

Direito preve 0 procedimento de expropria~ao de

bens do devedor. Nao havendo bens fica prejudi

cada a tutela.

Devemos, ainda, considerar que a prisao nes

te caso emero instrumento para cumprimento da

ordem judicial. 0 juiz deve estar dotado de instru

mentos eficazes para fazer cumprir suas determi-

4 GUERRA, Marcelo Lima, Execut;ao Indireta. Ed. Revista dos
Tribunais, Sao Paulo, 1998,pag.176/178.
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nacoas, sob pena do direito a tutela especifica ser

meraret6rica, cairno vazlo''.

A sua imposicao apenas ocorrera contra 0

devedor recalcitrante, ou seja, aquele que mesmo
tendo possibilidade de cumprir sua obriqacao se

nega a faze-lo por mera teimosia. Vejamos a cena,

o Juiz ve 0 descumprimento de sua ordem, por

mero prazer do devedor em nao cumprir a obriga

~ao que Ihe foi imposta. Importante ter em mente

que 0 descumprimento ocorre porvontade do de

vedor e nao por impossibilidade, 0 que difere dia

metralmente das penas corporais anteriormente

impostas.

Luiz Guilherme Marinoni, em seu Iivro Tutela

lnibitoria (individual e Coletiva) cita 0 caso do di

reito fundamental a um meio ambiente saudavel,

se uma empresa nao cumpre tal determinacao

e nao se preocupa com eventual multa aplicada

e seu fechamento iria acarretar prejuizo apenas

para a comunidade, deverfamos aceitar a possi
bilidade de prisao civil de seus proprieterios/dtrs

teres, para que adequassem 0 funcionamento da

empresa ao direito ambiental.

A ordem de prlsao decorrera do proprio

desacato 11 ordem judicial e nao meramente em

razao da divida. Assim, nao ha qualquer vedacao

constituclonal que irnpeca a apltcacao da prisao

civil, pois esta tem por fundamento a desobedien
cia imotivada do devedor.

Outro argumento na defesa da prisao civil

para cumprlmento de outras obrlqacoes, que nao

a de pagar, e 0 fato de sua adrnissao para proteger

a vida de uma pessoa (alimentando), enquanto

que nao se admite para a protecao da vida de inu

meras pessoas. Exemplo citado pelo Prof. Marcelo

Lima Guerra eoutro caso da protecao ao meio am

biente, quando 0 caso afetara a vida de toda uma

comunidade.

A interpretacao da norma constitucional que

veda a prisao deve ser feita tendo como pondera

~ao asoutras normas constitucionais que preveem

a efetividade de tutela judicial, prote~ao ao meio

5 MARINONI, luiz Guilherme. Tutela Inibit6ria (Individual e
Coletiva).4a Ed. Sao Paulo, Editora Revlsta des Tribunais, 2006,
p.236.

ambiente e todos outros direitos fundamentais.

Nao podemos afastar a possibilidade de prlsao se

ela e, no caso concreto, 0 meio mais eficaz para 0

cumprimento da tutela", Por esta razao, entendo

que nestas obriqacoes, sendo possivel 0 cumpri

mento da tutela executlva e negando-se 0 deve

dor a cumpri-Ia, e plenamente cabivel a aplicacao

da pena de prlsao civil.

Tal medida em nada agride a dignldade da

pessoa humana ou os Direitos Humanos interna

cionalmente protegidos. Nao existe direito que

garanta ao devedor deixar de cumprir sua obri
ga~ao por deleite proprio. Restando estabelecido

que este nao atende a ordem judicial por recalcit

randa, 0 direito afetado edo credor, que nao tem

efetivada sua tutela. Ademais, a prisao nao decor

rera a existencia da divida, mas de um desacato ao

Poder Judiciarlo.

Os paises da common lawaplicam a referida

medida ha seculos, garantindo ao devedor 0 di

reito 11 ampla defesa e possibilitando que cumpra

sua obriqacao, nao podendo disser que se tratam

de paises que nao resguardam os direitos huma

nos.

Por firn, entendo que a imposicao desta me

dida independe de previsao legal, pois como ja

vista, ha expressa previsao de apllcacao de outras

6 Na verdade, deparando-se com as normas do art. 5°, LXVII, da
C,deve 0 lnterprete estabelecer, comoe cbvto, a duvtde que a
sua interpretacao suscita. Ou seja, se ela veda 0 usa da prtsao
como melo de coercao indiretaau somente a prtsao por dfvlda
em sentido estrlto. A partir daf verlficando-se que a norma
aponta para daisdireitos fundamentais, tsto e. para 0 direitoa
efetividade da tutela jurisdicional e para 0 dlrelto de Hberdade,
deve ser investigado 0 que significa dar aplicacao a cada um
deles. Ccnclulndo-se,a partirda analise da propria razaode ser
destes princfplos, que a sua aplicacao seve ser conciliada ou
harmonizada, nao ha como deixar de interpretar a norma no
sentido de que a prtsao deve ser vedada quando a orestecac
depender da dlsposkao de patrimonio, mas permitida para
a jurlsdkao poder evitar - quando a multa e as medidas de
coercao diretas nao se mostrarem adequadas - a vlolacao de
um dlrelto, ja que de outra maneira os proprios direitos ficarao
desprovidos de tutela,e assim, 0 ordenamento, exatamente na
partequeconsagra direitos inviolaveis efundamentais, assumira
a configurac;ao de mera retorica, e desta forma sequer podera
ser chamado de "ordenamento juridico". Note-se que est6a
interpreta<;ao, alem de considerar 0 contexto, da enfase aoS
direitos fundamentais, realizando a sua necessaria harmoniza<;ao
para que a sociedade possa ver sua concretiza<;ao nos locais em
que a sua propria razao recomenda. MARINON1, LuizGuilherme.
Tutela Inibitoria (Individual e Coletiva). 4" Ed. Sao Paulo, Editora
Revista dosTribunais,2006, p.237/23B.

medidas alern das estabelecidas em lei, sendo 0

rol do art. 461 meramente exemplificativo.

Cabe, portante, ao Juiz aplicar a que melhor

solucione 0 impasse. Sempre observando e atu
ando de forma a resguardar todos os direitos do

devedor e do credor, aplicando as medidas coer

citivas com observancia ao principio da propor

cionalidade. Cabendo reforcar 0 nao cabimento

da prisao civil caso haja um impedimento legal ou

pratico para 0 cumprimento da divide.
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RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL COLETIVO

RESUMO

Analisa a responsabilidade civil por dano

moral coletivo, bem como a importancla deste

instituto para atutela dos direitos transindividuais

extrapatrimoniais.

PALAVRAS-CHAVE: Dano; Moral; Coletivo.

ABSTRACT

This work approaches the theme of civil res

ponsability for collective moral damages, as well

as its importance in the usage of collective ac

tions.

KEY-WORDS; responsability; civil; damage;

moral; collective.

1. INTRODUc;:Ao

A possibilidade de reparacao de uma ofensa

a direito de natureza extrapatrimonial e transin

dividual e um tema relativamente novo, sendo

compreenslvel a forma timida como vem sendo

abordado no meio forense.

Busca-se demonstrar a evolucao desse insti

tuto civil no ambito doutrinario e jurisprudencial,

identilicando as principais resistencias dos profis

sionaisdo Direito asua exata cornpreensao.

Objetiva-se, ainda, salientar a lmportancla de

sua aplicacao para a maier efetividade da tutela

coletiva, sobretudo em contextos s6cio-econ6mi

cos desfavoravels, nos quais a concretlzacao dos

direitos humanos seja ainda uma meta ambiciosa

e distante de ser atingida.

2. MATERIAL EMETODO

a rnetodo utilizado foi 0 dedutivo, com enfa

sena consulta a artigos doutrinarios e arestos das

principais Cortes de Justlca brasileiras. Por lim,

Juiz Federal Subsituto Eud6xio Cespedes Paes

utilizou-se de pesquisa com 0 emprego da ferra

menta da rede mundial de computadores.

3.TUTELA COLETIVA E
RESPONSABILIDADE CIVIL.

Diz-se coletiva a tutela de interesses e di

reitos' titularizados por grupos de indivlduos

nao-deterrninados. Com 0 intuito de possibilitar

a sua efetividade, 0 legislador brasileiro instituiu

meios processuais peculiares, dentre os quais se

destacam a acao popular e a acao civil publica, re

gidas no pals pelas Leis nO 4.717, de 29 de junho

de 1965, e 7.347, de 24 de julho de 1985. Nestes

diplomas normativos, possibilitou-se a defesa de

bens e direitos de valor econ6mico, artlstico, es

tetko, hist6rico, turtstico e paisagistico, alern dos

relacionados ao meio-ambiente, ao consumidor e

aordem urbanlstica'.

A Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990

(C6digo de Defesa do Consumidor), por sua vez,
ampliou 0 alcance da tutela coletiva, possibilitan

do a defesa judicial de quaisquer direitos difusos,

coletivos e transindividuais homoqeneos, ainda

que nao compreendidos no universo definldo pe

los dois diplomas legais supramencionados.

Segundo 0 artigo 81 do C6digo de Defesa

do Consumidor, consideram-se como difusos os

direitos transindividuais, de natureza indivislvel,

1 Kazuo Watanabedistingue interesses dedireitos,quando
afirma que "a partir do momento em que passarn a ser
amparados petedireito,0$ interesses assumem 0 mesmo
status de direitos, desaparecendo qualquer rezao pratica,
e mesmo te6rica, para a busca de uma diferenclacao
ontol6gicaentre eles".

2 Encontra-se em fase de dlscussao no Congresso Nacional 0

Projeto de Lei nO 5.139/2009, relatado pelo Deputado Federal
Antonio Carlos Blscala, que visa disciplinar a arao civil publica,
ampliando a sua abranqencla expressamente aos interesses
relacionados ao meio amblente, a seude. a educacao, a
previdencia e asslstencla social, ao trebalho, ao desporto, a
sequranca publica, aos transportes coletlvos, a assistencla
[urldica integral e aprestecaode services publlcos
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de que sejam titulares pessoas indeterminadas e

ligadas por circunstancias de fato; coietivos, os di

reitos transindividuais, de natureza indivisivel de

que seja titular grupo, categoria ou classe de pes

soas ligadas entre si ou com a parte contra ria por

uma relacao juridica base, e individuais hornoqe

neos, os direitos que sejam decorrentes de origem

comum.

o proprio direito positivo espancou duvidas

a respeito da possibilidade de tutela desses direi

tos coletivos. No entanto, observa-se controversia

doutrlnarla e jurisprudenciai a respeito da possibi

lidade de um grupo de individuos nao-deterrnina

dos vir a ser lesado em seu plexo de bens de natu

reza extra patrimonial. Dai a problematica objeto

de nosso estudo, vale dizer, se e admissivel a con

fiquracao e quantlficacao do dana moral coletivo.

Na medida em que se reconheca como afir

mativa a resposta a tais indaqacoes, sera possfvel

tarnbern 0 reconhecimento do dever jurfdico, im

posto ao ofensor, de reparar 0 dano injustamente

provocado ao grupo de individuos nao-deterrnl

nados, 0 que sera uma importante ferramenta

para a tutela coletiva.

4. RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil pode ser definida

como 0 dever juridico de reparar um dano injus

tamente provocado a terceiro.

Como ensina BITIAR, esta diretamente rela

cionada ao livre arbitrio humane, bem como ao

correspondente dever de ressarcir 0 dana, ao atin

gir componentes pessoais, morais ou patrimoniais

da esfera juridica de outrem.

A origem desse instituto remonta as primei

ras civillzacoes da Antiguidade, quando a auto

ridade estatal invocou para si 0 poder de punk

as ofensas sofridas pelos integrantes dos grupos

sociais, impedindo a vlnqanca coletiva e a indivi

dual. Em verdade, ja existia nas primeiras socieda

des orientais a nocao de que deveria haver uma

reacao proporcional do grupo ao dana suportado

pelo titular do direito subjetivo lesado, que foi

bem evidenciado na Lei de Tallao'. Tal concepcao

se desenvolveu robustamente nas clvllizacoe

classicas, sobretudo no direito romano. DINI

acrescenta que apos as fases da vinqanca coletiva

e da vlnqanca privada, advieram as etapas histor!

cas de cornposicao: de desenvolvimento da ideia

de culpa, na Idade Media, ate que finalmente s

atingiu 0 ideal do dever juridico de reparacao d

danos, sendo 0 jurista frances Domat 0 precurso

de tal raciocinio, em sua obra Lois civiles, cuja tess
acabou por inspirar 0 artigo 1.382 do Codiqo Civil

frances.

No plano do direito positivo brasileiro,

responsabilidade civil possui disciplina na Consti

tukao Federal de 1988, mais especificamente em

seu artigo 5°, incisos V4 e X5. Em nfvel infraconsti

tucional, e reg ida pelo artigo 927 do Codiqo Civil

Brasllelro" e por diversos dispositivos legais espar

sos, tais como 0 artigo 18 do Codiqo de Defesa do

Consurnldor".

Os principais requisitos para a confiquracao

do dever de indenizar sao a acao humana vol un

taria, 0 dano sofrido pelo lesado, 0 nexo de causa

lidade existente entre 0 comportamento humano

eo dano produzido, assim como a inexlstencla de

causa de exclusao de ilicitude do comportamento

lesivo.

Ao nosso estudo, interessa 0 enfoque sobre

o requisito do dano.

3 Popularmente conhecida pelaf6rmula "olho porolbo, dentepor
dente",

4 V - eassegurado 0 direito de resposta, proporcional ao
agravo, alern da indenizacao pordane material, moralou
aimagem.

s "X - sao lnvlolavels a intimidade, a vida prlvada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado 0 dlrelto a lndenizacao pelo
dane material ou moral decorrente de sua violaceo",

(,Art.927.Aquele que,porate llfclto (arts. 186e 187),causar dane
a outrem, fica obrigado a repare-lo.

7 Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duravels
ou nao duraveis respondem solidariamente pelos vrctos
de qualidade ou quantidade que os tornem lrnproprtos ou
inadequados aoconsumo aquesedestlnarn ouIhes diminuam 0

valor, asslmcomo poraqueles decorrentes dadisparidade, coma
lndlcacoes constantes do reclplente, da embalagem, rotulagem
ou mensagem publtcltarla, respeitadas asvenacoesdecorrentes
de sua natureza, podendo0 consumidor exigir a substltuicao das
partes vlcladas.

5. CONCEITO DE DANO

Segundo 0 Moderno Dicionario da LIngua

portuguesa, 0 dana possui diversos significados:

1 Mal ou ofensa que se faz a outrem;. 2 Oir Ofen

sa ou dlmlnuicao do patrirnonio morai ou mate

rial de alquern: "Dano, em sentido ample, e toda

diminui~ao dos bens jurldicos da pessoa" (Clovis

Bevilaqua); 3 Defeito devido a causas de ordem

natural ou intrinseca que afeta a qualidade de um

produto, quanta a sua cor, conslstencta ou sabor;

4 Estrago; 5 Perda. O. emergente, Oir: 0 que resulta

da falta de cumprimento de um contrato.

Observa-se uma peculiaridade do significa

do do dano, que ora e relacionado diretamente a

propria conduta lesiva de direito, ora e associado

ao resultado desse comportamento lesivo. Esta

nuance da conceltuacao do dano acabou sendo

incorporada pelos juristas. Veja-se a respeito algu

mas concepcoes doutrlnarlas a respeito do dano.

Para BITIAR, 0 dana e 0 prejuizo ressarcivel

para 0 ofendido. DINIZ, por sua vez, conceitua-o

como a lesao (dlrnlnuicao ou destruicao) que, de

vido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra

sua vontade, em qualquer bem ou interesse jurf

dice, patrimonial ou moral. CAVALIERI entende 0

dana como a subtracao ou diminuicao de um bem

juridico, qualquer que seja a sua natureza, quer

se trate de um bem patrimonial, quer se trate de

um bem integrante da propria personalidade da

vitima, como a sua honra, a imagem, a liberdade;

dana seria a lesao de um bem jurfdico, tanto patri

monial como moral.

No nosso entender, 0 dano e toda e qual

quer lesao a direito ou interesse titularizado por

pessoa natural ou jurldlca, ou mesmo pel a propria

coletividade, que repercuta de tal modo sobre seu

plexo de bens de maneira a produzir efeitos rele

vantes para 0 Direito.

6. CLASSIFICAc;:Ao DOS DANOS

Os danos podem ser classificados sob os

mais diferentes criterlos, podendo ser considera

dos como diretos e indiretos; atuais e futures, cer

tos e incertos. Dentre tantas classlficacoes, aquela

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

que merece melhor analise e a classlficacao que

divide os danos em materiais e morais. Destaco

dois criterlos distintos utilizados pel os civilistas

para diferencia-los,

o primeiro deles utiliza 0 criterio negativo

ou de exclusao, segundo 0 qual seria dano moral

aquele que nao atingisse 0 patrirnonlo do indivi

duo. Dai que dano moral, para os defensores des

ta dasslficacao, seria sinonirno de dana extrapa

trlrnonial",

Consideramos tal criterio falho, na medida

em que restringe a concepcao de dana extrapa

trimonial e desconsidera a possibilidade de uma

lesao a bem material gerar prejufzo de carater afe

tivo, v.g. quando uma pessoa destroi 0 album de

familia de outra, causando-Ihe intenso sofrimen

to.

o segundo criterio de classlficacao, por sua

vez, leva em conta os efeitos produzidos a partir

da lesao a direito. Se os efeitos produzidos atin

gem direitos patrimoniais do individuo, caracteri

zar-se-ia 0 dano material; em caso de 0 prejuizo

provocar lesao a direitos imateriais, restaria confi

gurado 0 dana moral.

Entendemos que 0 criterio que melhor dis

tingue 0 dano patrimonial do dano moral eo se

gundo, por ser mais abrangente, evitando inter

pretacoes restritivas no senti do de que 0 dana

moral somente poderia ser configurado em caso

de constatacao de sofrimento psico-fisico, situ

acao corriqueira na jurisprudencia dos tribunais

superiores.

7. REPARABILIDADE DO DANOMORAL

Durante muito tempo, discutiu-se a respeito

da possibilidade de reparacao do dano moral no

B Para NORONHA, a dtsttncao entre danos patrimoniais e
extrapatrimoniais surge da nocao de patrimcnlo. Este e 0

complexo de direitos e obriqacoes de uma pessoa que sejam
suscetfveis de avaliacao economical isto e, de valoracao em
termos pecunlarios. Por isso sera patrimonial, ou economlco,
o dane que consiste da violacec de interesses diretamente
suscetlvels dessa avallacao em dinheiro.
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pais.BESSA9 faz pertinente narrativa a respeito das

etapas hist6ricas sucessivas que marcaram essa

evolucao: 1') quando se entendeu 0 dana moral

como irreparavel: 2') quando se admitiu 0 dana

moral como reflexo do dano material; 3') quando

se admitiu 0 dano moral como independente do

dana material, 4') quando se admitiu a possibili

dade de curnulacao do dano material com 0 dano
moral.

Interessante observar como se da a evo

lucao!" dos institutos juridicos. Inicialmente, e

concebida uma ideia nova, que recebe inumeras

criticas de todos os lades, colocando seu mentor

em sltuacao de isolamento, ate que 0 tempo, aju

risprudencia dos tribunais superiores e final mente

a pr6pria legisla~ao consagrem 0 que antes todos

achavam um absurdo. Esse foi 0 caminho seguido

para 0 reconhecimento do dana moral 11 pessoa

fisica e 11 pessoajuridical I, e parece ser 0 que esta

sendo enfrentado para 0 reconhecimento do dana

a direitos ou interesses titularizados pela coletivi

dade, denominado pela doutrina de dano moral

coletivo (ou dano extrapatrimonial coletivo).

8. DANOMORAL COLETIVO

Ha na doutrina diversas defini~6es do dana
moral coletivo. Procuramos reproduzir algumas
delas.

Para MEDEIROS NETO", seria "toda modifica

cao desvaliosa do espirito coletivo, ou seja, qual

quer vlolacao aosvalores fundamentais comparti
Ihados pela coletividade".

Com efeito, toda vez em que se vislumbra 0

ferimento a interesse moral (extrapatrimonial) de

9 Dano Moral Coletlvo, In Revlsta de Dlrelto do Consumldor, Ed.
59.

10 Vejam-se a respeito oscomentarfos feltos parFlavia Tartuce em
seu artiqo Reflex6es sobre a Dane Social.

11 0 Enunciado nO 227 da Sumula do Superior Tribunal deJusttca

estabelece que a pessoa jurfdica pode sofrer dana
moral.Valeobservarque esse enundado somente foiedltado
em setembro de 1999,mais de onze anos apos 0 adventoda
Constltutcao Federal de 1988,que em seu artigo50,inclso X,ja
admitia a danomoralsemespecificar seseu titularsertapessoa
fisica oujurfdica.

12 DanaMoralColetivo - 2. ed.- Sao Paulo: LTr, 2007.

uma coletividade, confiqurar-se-a dana passiv

de reparacao, tendo em vista 0 abalo, a repulsa,

indiqnacao ou mesmo a dlminulcao da estima, i

f1igidos e apreendidos em dimensao coletiva (p

todos os membros), entre outros efeitos lesivos.

Nesse ponte, e imperioso que se apresent

o dana como injusto e de real siqnificancla, usu

pando a esferajuridica da protecao 11 coletividad

em detrimento de valores fundamentais do se
acervo".

BITIAR13
0 compreende como a "injusta I

saoda esfera moral de uma dada comunidade, 0

seja, a violacao antijuridica de um determinad

circulo de valores coletivos. Quando se fala e

dano moral coletivo, esta-se fazendo mencao a

fato de que 0 patrim6nio valorativo de uma certa

comunidade (maior ou rnenor), idealmente const
derado, foi agredido de maneira absolutarnenta

injustificavel do ponto de vista juridico: quer isso

dizer, em ultima instancta, que referiu a pr6pria
cultura, em seu aspecto imaterial".

ROMITA 0 define como aquele "que decorra

da vlolacao de direitos de certa coletividade ou a
ofensa a valores pr6prios dessa mesma coletivi

dade, como sucede, por exemplo, com a crenca

religiosa, 0 sentimento de solidariedade que vin

cula os respectivos membros, a repulsa a atos de

dtscrlrninacao contra membros da coletividade ou
do pr6prio grupo, como tal".

9. REPARABILIDADE CIVIL POR DANO
MORAL COLETIVO

Existem requisitos para a confiquracao do

dever juridico de reparar um dano moral coletivo,
analisados a seguir.

9.1. COMPORTAMENTO DO AGENTE

o primeiro requisito e a ocorrencia do que

JUNQUEIRA AZEVEDO denominou de comporta

mente exemplar negativo do agente. 0 ato viola

dor comissivo ou omissivo de interesse da coleti-

13 Dano Moral Ccletlvo no Atual Contexto Brasileiro. Revista de
Direito do Consumidor nO 12.Sao Paulo: Revista dosTribunais,
out.~dez, 1994.

idade deve ser reprovavel ao ponto de permitir

o interprete intuir que 0 mesmo nao deve ser

repetido, na medida em que a sua reiteracao pro

oca um rebaixamento da qualidade de vida do

rupo.

Note-se que a pratica indesejavel pode ocor

rer em diversas sltuacces de nosso cotidlano,

como numa relacao de emprego, no contexto de

urna aqressao ao meio-ambiente, na vlolacao aos

direitos do consumidor e do ldoso, dentre outras

possibilidades.

9. 2. VIOLA<;:AO A DIREITO EXTRAPATRIMO

NIALDA COLETIVIDADE

o segundo requisito e a ocorrencia de um

dana ao patrim6nio jurfdlco da coletividade, en

tendido este como "0 conjunto de valores reco

nhecidos como integrantes das veias afetiva (ou

sentimental), intelectual de (de percepcao e de

entendimento) e valorativa (individual e social) da

personalidade".

Segundo MORAES, exige-se "que 0 dano

seja ofensivo 11 clausula geral de tutela da pessoa

humane, seja causando-Ihe um prejuizo material,

seja violando direito (extrapatrimonial) seu, seja,

enfirn, praticando em relacao 11 sua dignidade,

qualquer mal evidente ou perturbacao, mesmo se

ainda nao reconhecido como parte de uma cate

goria juridica".

Destaco a irnportancia da analise do dano

moral coletivo sob 0 enfoque da dignidade da

pessoa humana, na medida em que esta e um

principlo fundamental da Republica Federativa do

Brasil (ef. art. 1°, III, da Carta Magna), como obser

YOU TEPEDIN014• Este tema e um dos que i1ustram

o debate sobre a constitucionalizacao do dire ito

civil brasileiro.

g Os preceitos ganham, contudo, algum significado se
Interpretados com especfficacao analttlca da clausula geral de
tutela da pessoa humana orevtsta no texto constltuclonal do
artlqo 1°,III (a dlqnldade comovalorfundamental da republica).
A partir dal, devers 0 interprete afastar-se da otica tiplficadora
sequldapeloC6digo Civil, ampliando a tutelada pessoa humana
nao apenas no sentido de contemplar novas hlpoteses de
ressarcimento, mas, em perspectlva inteiramente diversa, no
intuitode promover a tutela da personalidade mesmo fora do
rol de direltos subjetivos previstos pelo legislador codificado.

IJornada de DireitoCivil e Processual Civil

Por tal razao, e injustificavel a cornpreensao

do dano moral coletivo sob um enfoque privatisti

co que tem side feita por algumas Cortes do Pais.

Refiro-me 11 orientacao perfilhada pelo Supe

rior Tribunal de Justka por ocasiao do julgamento

do Recurso Especial nO S98.281/MG, relatado pelo

Ministro Teori Albino Zavaski e publicado no DJ

de 01/06/2006. Pelo exame da ernenta". deste

julgado, conclul-se que foi admitida a possibili

dade de confiquracao do dana moral coletivo no

ambito daquela Corte. No entanto, a maioria dos

Ministros que participaram do julgamento en

tendeu que 0 dana moral coletivo nao havia sido

comprovado no caso sob exame. No entender de

Suas Excelendas, isto seria algo impossivel, dada

a incompatibilidade entre asnocoes de trasindivi

dualidade e de dor e sofrimento psiquico.

Ora, 0 julgado sob comento incide em triplo

equivoco sobre 0 instituto, na medida em que: a)

restringe 0 dano moral ao sofrimento psiquico

(dlscussaocompletamente superada); b) contra ria

a jurlsprudencla da Corte no sentido de que nem

s6 a pessoa fisica pode sofrer dana moral, tanto

que a pessoajuridica pede suporta-lo (Enunciado

227, v. Nota nO 11)16;c) atribui ao Superior Tribunal

de Justka um papel que nao Ihe cabe, qual seja,

ode reexaminador da materia fatka, algo vedado

pelo Enunciado nO 7 de sua Surnula,

No particular, entendo que andou melhor 0

Tribunal Regional Federal da l' Reqiao, quando

reconheceu a ocorrencia de dano moral coletivo

consistente no abalo ao sentimento de dignidade,

apreco e conslderacao que a comunidade juridica

sofreu quando da invasao do campus da Universi

dade Federal da Bahia por tropas da Policia Militar

daquele Estado.Trata-sedos Embargos Infringen

tes na Apelacao Clvel nO 2001.33.00.01 OS64-lIBA,

publicado no DJ de 18/05/2009. Naquele julga-

15 Processual Clvil.Acao ClvllPublica..Danoambiental. Danomoral
coletlvo. Necessaria vinculacao do dane moral anocao de dor.
desofrimento psfqulco, decarater individual.Incompatlbllldade
com a nocgc de transindivldualldade (indeterminabilldade do
sujeito passive e indivlstbllidade da ofensa e da reparacao).
recurso especial lmprovldo".

16 Xlsto Tiagode Medeiros Neto faz robusta crftica estejulgado,
quandoafirma que"
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do!? foi adotada a tese do dano moral coletivo in
reipsa, isto 12, aquele que 12 demonstrado com a

cornprovacao dos fatos que ensejaram a lesao ao

patrimonio coletivo.

Outro precedente jurisprudencial digno

de destaque 12 a sentenca irrecorrida prolatada

pelo jufzo federal da 12' Vara da Secao Judicia

ria da Bahia, no bojo dos autos tombados sob no

2006.33.00.012347-7, em que se entendeu confi

gurado 0 dano moral coletivo, consistente na vlo

lacao da expectativa e boa-fe de estudantes que

se matricularam em curso de mestrado oferecido

por uma instituicao de ensino superior que nao

possufa autorizacao do Mtntster!o da Educa~ao

para tai atividade.

Pode-se citar, ainda, precedente do Tribu

nal Regional Federal da 4' Regiao. Trata-se da AC

200271080005320, relatada pela Desembargado

ra Federal Maria Lucia Luz Leiria e publicada no DJ

de 08/07/2009. Neste caso, 0 dano moral coletivo

foi reconhecido e consistiu no prejuizo ao direito

de informacao dos consumidores decorrente do

fechamento dos postos de atendimento ao usu-

"EMBARGOS INFRINGENTES. A~Ao CIVil PUBLICA. uso
EXCESSIVO DE FOR~A POLICIAl MILITAR NAS DEPENDtNClAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PARA COIBIR DIREITO
DE RESISTtNCIA E MANIFESTA~Ao DE PENSAMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVil OBJETIVA DO ESTADO.
CARACTERIZA~AO. DANOS MORAIS COlETIVOS.

1. Embargos infringentes opostos contra acordao que, em sede
de epetacao em acso civil publica, deu parcial provimento ao
recurso paraexclulracondenacao pordanos morals, decorrente
da invasao, comviolencla, do campus da Universidade Federal
da Bahia - UFBA pelaPolfciaMilitardo Estado da Bahia.

2. A lnvasao e a truculencla da Poltcla Milltar restou comprovada
por relat6rio do Departamento de Policia Federal cujo teor
confirma as explosoes de bombas de gas lacrtmoqeneo, 0

quebra-quebra e 0 arrombamento das dependencies da
Universidade, coma exlstencla de pessoas feridas.

3. Correto 0 voto vencldo do Relator ao ponderar que nao s6
comunidade academica foi atingida, como alvo final das
atrocidades cometidas pelos agentes pollciais na desastrosa
e mal sucedida acao militar, resultando dal a vlolecao de
interesses transindividuais coletivos.

4. A comunidade academlca da Universidade Federal da Bahia
sofreu, como categoria ou grupo que e, as conseqnencras da
violencla perpetrada peJa Policia Militardo Estado da Bahia. As
aqressces e ashumllhacoes sofridas abalaram 0 sentimento de
dignidade, apreco e conslderacao que tal comunidade dlspoe
perantea socledade: abalaram sua propria imagem. t devlda
reparacao pelodanomoralcoletivo suportado.

5. Embargos infringentes da UFBA provldos.
(EIAe 2001.33.00,01 0564~ liSA, Ret Desembargadora Federal

Selene Maria De Almeida, Tercelra Secao.e-Dff t p.27 de
18/0S/2009)

arlo de service de telefonia e sua substituicao po

call centers. Na oportunidade, foi mantida a se

tenca de 10 grau que condenara uma das maid

res empresas telefonlcas do pais ao pagament

de uma indenizacao por danos morais coletivo

fixada no patamar de R$ 1.780.940,00 (um milha

setecentos e oitenta mil, novecentos e quarent
reais).

Por firn, menciono julgado do Tribunal Sup

rior do Trabalho, em que se admitiu 0 dana mora

coletivo consistente na pratka de terceirlzacao d

mao-de-obra destinada a execucao de servicos
Iigados a ativldade-fim da reclamada e a manu

tencao de empregados sem 0 contrato de traba
Iho anotado na CTPS (RR - 374/2004-037-01-00.8;
publicado no DJ de 19/06/2009).

9.3. NEXO DE CAUSAL/DADE

o ultimo requisito para a confiquracao d

dever juridico de reparacao de dano moral cole

tivo 12 a relacao de causa e efeito entre este e 0

comportamento negativo do agente. 0 nexo de

causalidade deve ser direto e imediato, sendo ad

missfveis as discussces a respeito de suas causas

interruptivas (caso fortuito, forca maior e culpa

exclusiva da vftima), bem como sobre causas de

exdusao da ilicitude.

Presentes estes tres requisitos, reputa-se

configurado 0 dever jurfdico de reparacao do

dana moral coletivo. A partir de entao, 12 neces

sarlo quantifica-Io segundo 0 prudente arbftrio
judicial.

10. QUANTIFICAc;:Ao DO DANO
MORAL COLETIVO

Para mensurar a reparacao de qualquer dano

moral, deve-se levar em conta a finalidade com

pensatoria e punitiva da mesma. MEDEIROS NETO

destaca que no caso do dana moral coletivo, a se

gunda finalidade 12 mais evidenciada, na medida

em que esta possfbilita que 0 lesante apreenda,

pela sancao pecunlarla imposta, a forca da repro

vacao social e dos efeitos deleterios decorrentes

da sua conduta. Busca-se com isso sancionar a

pratlca de uma conduta ilicita, cuja reallzacao, cer

tamente, resultou em beneficios indevidos para si,

nao obstante a violacao de direitos fundamentais,

circunstancia esta inaceitavel para 0 sistema de

jusnca

Isso representa a adocao no sistema juridico

brasileiro do instituto inqles do punitive damages,
cuja aplica~ao se justifica em decorrencia do fato

de 0 ofensor estar prosseguindo na ofensa mesmo

ciente da possibilidade de reacao do ordenamen

to, como i1ustraGRANDINETII 18• Em tais sltuacces,
no dizer de LORD MORRIS, "alquern fica diante da

possibilidade de ter de indenizar por danos por

ter feito alguma coisa que possa ser considerada

errada mas mesmo assim, deliberadamente, pros

segue em seu plano porque pensa que 0 mesmo

pode funcionar satisfatoriamente para ele. Ele

esta preparado para causar dana a alquern por
que pensa que pode ter mais vantagem agindo

assim, mesmo considerando 0 risco de ter de pa
gar pelos dan os".

Assim, para assegurar 0 carater pedaqoqico
da condenacao imposta ao iesante, devem ser

observados os seguintes criterios elencados por

MEDEIROS NETO: a) a natureza, a gravidade e a

repercussao da lesao: b) a sltuacao economlca

do ofensor; c) 0 eventual proveito obtido com a

conduta ilicita; d) 0 grau de culpa ou dolo, se pre

sentes, e a verificacao de reincldencia, e) 0 grau de

reprovabilidade da conduta adotada.

Os criterlos devem ser analisados em cada

caso concreto, de maneira a assegurar uma puni

cao efetiva ao agente causador do dano ao grupo

social, com vistas a assegurar a melhor tutela dos

direitos transindividuais.

9. CONCLUsAo

Todo aquele que provocar lesao ao patrlrno

nio imaterial da coletividade pode ser compel ida

pelo Ordenamento Juridico a reparar esse pre

julzo. Para tanto, devem concorrer os requisitos

da responsabilidade civil por dana moral coleti

YO, quais sejam, 0 comportamento comissivo ou

omissivo do agente; a violacao a direito extrapa-

18 In Responsabilidade por Dano Nao-Patrimonlal a Interesse
Dlfuso.
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trimonial da coletividade, bem como 0 nexo de

causalidade entre estes.

A dtscussao a respeito da admissibilidade e

da quantlficacao do dana moral coletlvo deve ser

compreendida em um contexte de efetlvacao dos

direitos humanos. Sao equivocadas as interpreta

coes levadas a efeito sob uma otica privatistica,

na medida em que desconsideram que 0 instituto

guarda intima relacao com 0 principio da diqnida

de da pessoa humana. Nao por acaso se entende

que 0 dano moral coletivo 12 um dos temas que

ilustram 0 processo de constitucionalizacao do di

reitos civil.

Os Operadores do Direito devem procurar

aplicar este instituto de maneira a assegurar a efe

tividade da tutela coletiva, enfatizando a funcao

punltlvo-pedaqoqlca da reparacao, de maneira

a impedir, ou ao menos prevenir, que os grupos

econornlcos desconsiderem os direitos da coletl

vidade a todo instante, sob 0 exclusivo interesse

de ampliacao de sua margem de lucro e de Influ

encia,
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As alteracoes no C6digo de Processo Civil

trouxeram profundas rnodlficacoes na execucao

judicial, as quais se consubstanciam habeis regras

processuais para a rapida entrega do direito sub

jetivo reconhecido no julgamento que configura

a titulo formador da sua exigibilidade.

As modificacces na liquidacao da sentence

e na pr6pria execucao introduzidas a partir da Lei

nO 11.232/2005 foram decisivas para tamar mais

breve a encerramento da execucao,

No que tange a fixacao do quantum da con

danacao, quando a sentenca nao estabelece, cui

daram as artlqos 475-A e 475-B, da Lei Processual

Civil, de tracer a forma da sua rnensuracao, sempre

abrigada no principia de incontestavel rapidez na

suaapuracao e na sua efetividade, embora em al

gumas sttuacoss a alteracao processual ensejou

dificuldade para a acertamento da pretensao exe

cut6ria.

Embora louvavel, a intlmacao da llquldacao

na pessoa do advogado da parte esbarra nas hi

p6teses em que tal providencia nao e possivel,

seja par ter a causidico ja se retirado do patroci

nio da causa, seja no caso de a processo ter corri

do a revelia da parte executada e sem advogado

constituido au mesmo em casos analoqos, como a

morte do profissional au do devedor quando nes

ta hip6tese a mandata se extingue ex vi legis.

A imperatividade do verba "sera" a parte in

timada na pessoa do seu advogado deveria ceder

mesmo a alternancia da intimacao ao advogado

ou a pr6pria parte e seguida da providencia que

o ato cientificat6rlo da llquldacao reclama do de

vedor, a que frequentemente enseja retardar a Ii

quidacao ante a ausencia de norma expressa que

permita superar a omissao legislativa, pais muitas

vezes a magistrado move a iter liquidacional a

partir da sua pr6pria percepcao, a que tem causa-

do demora no encerramento dessa fase de quan

tificacao do titulo judicial.

Outro aspecto notado no principia da cele

ridade da llquidacao que teve efeito contra rio ao

esperado reside na possibilidade de requerer-se

a liquidacao do julgado na pendencia de recurso.

Em que pese a lrnposicao do seu processamento

em autos apartados, nao houve a indicacao de

quais as pecas pertinentes para fomentar a liqui

dacao, deixando ao nuto do credar a sua aferlcao

au necessidade, possibilitando mesmo que elas se

situem na sua disponibilidade de escolha, a que

certamente pode instaurar inconveniente disputa

quanta as pecas "pertinentes".

Ouestao que tambern se afigura relevante a

ser considerada na liquidacao quando a titulo que
a embasa ainda nao ostentar definitividade reside

na quase impossibilidade de realiza-la par ainda

nao possuir a indispensavel estabilidade dos ele

mentos que a vao compor (quantum, tempo, taxa,

period0, etc.), dai a impropriedade de anteclpar

a liquldacao enquanto nao houver a transito em

julgado, exceto se referir-se a parcelas au pedidos

nao impugnados no recurso.

Ainda no que tange a satisfacao do direito

do credor, a elaboracao par ele de calculo quando

meramente aritrnetico, para fins de iniciar a fase

de satlsfacao da obriqacao pecunlaria, com a em

prego do artigo 475-J, a avanco representado par

tal atividade de iniciativa do credor reduz-se, com

certa frequencia, a lnstalacao de fase do processo

de conhecimento eis que, havendo irnpuqnacao

do devedor, nao setem como aferir a exatidao dos

calculos au sua conformidade com a titulo judicial

senao atraves de pericia, a que faz retornar a situ

acao processual de controversla ate a definicao do

valor que a credor tem direito.

Acertado au definido a valor da execucao,

parece relevante mencionar a artigo 475-R do
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dessas decis6es esta umbilicalmente relacionado

com obriqacoes de fazer e nao fazer. A rnulta, por

ser dlaria e permitir balizamento de seu valor de

acordo com a eficacla que dessa medida se extrai,

constitui-se, dessa forma, em importante meio de

se alcancar a tutela especifica pretend ida pelo au

tor, ja que 0 inadimplemento do reu, quanto mais

repetido for, implicata em uma soma que pode,

muitas vezes, superar 0 pr6prio valor do que se

pretende ao final.

Na experiencia judicante federal, a aplicacao

da multa, que se inspira induvidosamente nas as
treintes do direito frances, tern-se mostrado eficaz

e e muito utiiizada nas acoes que visam a exclu

sao do nome do autor de cadastros de restricac

de credito e para implantacao de beneficios previ
denciarios. Em ambas as hip6teses, a urqencia se

justifica plenamente, bem assim a necessidade de

se adotarem meios coercitivos de cumprimento

da ordem judicial, para evitar um dana maior as

esferas patrimonial e moral da parte demandan

teo

Ao sercominada a multa, a parte autora passa

a vislumbrar efetividade da decisao que Ihe favo

rece, ao passe que 0 reu epressionado a adimpiir

com a obriqacao que Ihe esta sendo imposta. Ao

final - sirn, ao final, pols somente com 0 transite

em julgado se pode executar a multa cominada 

podera 0 autor ser ressarcido, com 0 recebimento

do valor resultante da multa, e 0 reu, punido com

o pagamento de um valor que originalmente nao
Ihe seria cobrado, [a que a obriqacao originalmen

te era de fazer ou nao fazer alguma coisa.

Algumas duvidas surgem quando se ques

tiona a subsistencia da multa cominada no curso

do processo, quando a sentence que extingue 0

processo edesfavoravel ao autor, ou quando a de

clsao que imp6s a obriqacao de fazer ou de nao

fazer e revogada, seja pelo pr6prio orqao [urisdi

cional que a prolatou, seja por lnstancia superior.

Juiz Federal Fabio Moreira Ramiro

Ecomum a fixacao da multa de que trata

o art. 461, § 4°, do CPC, em sede de decisao que

concede iiminar - cada vez mais rara - ou ante

cipacao dos efeitos da tutela, ja que 0 conteudo

Ve-se, assim, que 0 art. 461 em comento con

feriu ao juiz a possibiiidade de ordenar medida re

ferente a dever de fazer ou de nao fazer, sob pena

de rnulta, colocando a sua disposicao um instru

mento de natureza coercitiva para que 0 direito

reconhecido na sentence ou na tutela de urqencia

seja efetivado, forcando 0 reu ao seu cumprimen

to.

No paraqrafo quarto do artigo, ficou estabe

lecido que "0 jUiz podera, na senten,a ou na tutela
antecipat6ria, impor multa diaria ao reu, indepen

dentemente de pedidodo autor, se for suficiente ou
compativel com a obriqacao, fixando-Ihe prazo ra

zodvel para 0 cumprimento do preceito".

Esse dispositivo [a era igualmente previsto

no art. 84, do C6digo de Defesa do Consumidor

(Lei 8078/90), e sua insercao no CPC afastou quai

quer duvida de possibiiidade de sua apllcacao em

lides nao consurneristas, ainda que fosse possivel

a apllcacao anal6gica da norma do CDC,em nome

da efetividade jurisdicional, embora aquele dis

positivo se dirigisse para acoes acerca de direitos

difusos ou coletivos, diferentemente do CPC, que

rege primordialmente a tuteia de direitos indivi

duais.

Com a Reforma do C6digo de Processo Civil

em 1994, 0 julgador passou a contar com instru

mentos que visaram dar maior efetividade a juris

di~ao, em especial no que se refere aos deveres de

fazer e de nao fazer. Consoante 0 art. 461 do C6

digo, "Na a~ao quetenhaporobjeto0 cumprimento
deobrigQl;:ao de fazer ou nao iazer, 0 juiz concederd
a tutela especifica da obriqacao ou,se procedente 0

pedido, determinard providencias que assegurem 0

resultado prdtico equivalente ao do adimplemen
to",

Escola de Magistratura Federal da Primeira Regiao

Diploma Processual, que expressamente manda

aplicar, de forma subsidiarla ou supletiva, as nor

mas que regem 0 processo de execucao de titu

lo extrajudicial ao procedimento de execucao de

titulo judicial, ao qual por sua vez sao aplicadas,
tarnbern, as disposlcoes que regem 0 processo de

conhecimento, na diccao do artigo 598, da Norma

Processual, dal que por explfcita rernlssao legal,

embora a fase executiva contenha regras que tor

naram mais celere a entrega da prestacao judicial,

quando materiaiizada em pagamento de quantia

certa, pode retornar a instalacao de nova etapa do

processo de conhecimento, 0 que deveria ser evi

tado pelas novas regras que informam a execucao

judicial, as quais procuraram imprimir rapidez e

efetividade do quanto nele formado em beneficio

do sujeito ativo da execucao,
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Conforrne ja se procurou demonstrar, a natu

reza da multa ecoercitiva. Trata-se de instrumento

destinado a induzior 0 reu a cumprir a ordem. 0 §

2°, do art. 461 descarta 0 carater indenizatorio, aos

estabelecer que "A indenizacao porperdas e danos
dar-se-a sem prejuizo da multo". Nao se trata de

sancao pelo descumprimento, mas de corninacao
coercitiva para fins de cumprimento. Para 0 reu,

o seu inadimplemento podera se transformar em

um passive bastante acentuado, e, portanto, e seu

o risco pela continuidade do descumprimento da

ordem judicial, ja que esta podera restar adirnpll

da por outras formas, sem que se dispense 0 paga

mento da multa.

Logo, quando 0 reu deixa de adimplir a obri

gac;:ao, mesmo apes Ihe ser cominada a multa dia

ria do art. 461, ele assume 0 risco de ter que arcar

com a conta maior. Caso confie que seu direito e

melhor e que podera reverter a declsao que ora

Ihe desfavorece, ele assume suportar seu paga

mento, na hipotese de nao se confirmarem seus

argumentos de defesa e a sentenc;:a ou decisao
serem mantidas mesmo apos 0 jugamento pela

ultima instancia possivel.

Muito embora a multa seja para desestimu

lar 0 descumprimento de ordem judicial, ela nao

visa a proteger a autoridade do Estado-juiz, Efe

tivamente, nada impede que, cumulativamente

aastreinte, enderec;:ada ao autor, 0 juiz possa, vis

lumbrando a pratlca de ate atentatorlo a digini

dade da Justlca, cominar a multa por contemptof

Court (atentado a Corte). tambsm pelo descum

primento de ordem judicial, mas em um ate que

configura desprestigio da Justice.

Para tanto, 0 CPC foi buscar inspiracao no

direito anqlo-saxao, cujas sancoes para descum

primento de decisao judicial vao muito alern da

multa, que, em nosso ordenamento, inserido atra

ves do art. 14, paragrafo unico, V, da lei processu

ai, em 2001, e bastante timido e tem-se mostrado

insuficiente.

Neste caso, 0 produto da multa fixada, pos

to que somente possa ser cobrada apos 0 transito

em julgado, sera sempre cobrado pela Fazenda,

seja Estadual, na hipotese do descumprimento

atingir interesse da Justic;:a dos Estados e do Dis-

trito Federal. ou pela Fazenda Nacional, quand

vitima for algum dos orqaos do Poder Judicia

da Uniao (Justice Federal, Justice do Trabalho, Ju

tica Eleitoral e Justice Militar).

Diferentemente, 0 produto da multa do

461, beneficiando 0 credor, nao pod era ser exe

tado caso 0 titulo em que se baseou seja desfe

por simples revoqacao, rejeicao do pedido ou p

vimento do recurso do reu,

o Codiqo e silente quanta asubsistencia
multa nas hipoteses sob apreciacao, Uma imp

tante fonte, todavia, integra essa lacuna, alem

ser de grande utilidade 0 recurso a principios 9
rais do direito, consoante se dernonstrara no d
correr deste ensaio.

A Lei de Acao Civil Publica (Lei 7347/85) di

poe no art. 11, que "Na a,ao que tenhaparobje
o cumprimento de obnqacao de fazer au nao foz
a juiz determinara a cumprimento da presta,ao
atividade devida au a cessa,ao da atividade noci
sobpenadeexecu,aoespecifica, au de cominae
de multa didria, se esta for suficiente au campa
vel, independentemente de requerimento do auto
(gn).

A redacao, percebe-se facilmente, e muito

milar ao art. 461 sob testilha, e nao por outra raz

o disposto no seguinte art. 12, § 2°, deixa evid

ciar 0 que se vem sustentando acerca da man

tencao da multa, apes 0 julgamento desfavora

apretensao do autor. Confira-se:

"A multo cominada liminarmente 56
exigivel do feU ap6s0 transito emjulgadodo
asoo favordvel ao autor, mas sera devidades
o dia em que se houver configurado 0 seu d
cumprimento".

Assim, na acao civil publica, ocorrendo ju

gamento desfavoravel ao demandante, a mul

cominada desaparece. Tambem 0 Estatuto d

Crianc;:a e do Adolescente (Lei 8069/90) tem es

previsao:

"Art. 213. Na a,oo que tenhaparobjeto
cumprimento deobrigQ~ao defazerou nao faze
o juizconcederci a tutela especffica doobrigac;o
au determinard providencias que assegurem
resultado prdtico equivalente aD do adimpl
mento.

§ , 0 Sendo relevante 0 fundamento da

demandae havendojustlficado receio de lnefi

caciado provimentofinal,elfcito aojuiz conce
der a tutela Iiminarmenteou ap6s[ustlficacao

previa, citando0 reu.

§ 2° 0 juiz podera, na hip6tese do pa
raqrafo anterior ou na sentenc;:a, impor multa
dlaria ao reu, independentemente de pedido
do autor,sefor suficiente ou compativel coma
obriqacao, fixando prazo razoavel para 0 cum

primentodo preceito.

§ 3° Amulta so sera exigivel do reu ap6s
o trdnsito em julgado da senten~a iavorave!
ao autor, mas sera devida desde 0 dia em que
se houver configurado 0 descumprimento."

(gn).

Nao poderia ser diferente com a rnulta diarla

art.461, § 4°, do CPC, pois nao faz sentido que

uele que nao seja merecedor do direito do qual

originou a multa seja beneficiario do pagamen

6 desta.

Eprincipio do Direito 0 axioma segundo 0

ual 0 acessorlo segue 0 principal. A multa comi

da pelo descumprimento de ordem judicial e

ra desestimular esse comportamento e secun

ariaadecisao que imp6s a obriqacao de fazer ou

aD fazer. Nao faria nenhum sentido que subsis

sse a mingua de um titulo que justificasse sua

xistencia.

A doutrina tem abonado esse entendimento.

UIZ GUILHERME MARINONI pontua que

"Se nossosistemaconfere 00 autor0 pro
duto da multa, ecompletamente irracional ad
mitir-se que 0 autorpossaseroenetickido quan
doa pr6priajurisdi~ao chegaaconc/usao de que
elenaopossui 0 direito queanrmou estarpresen
te ao executar (provisoriamente) a sentenc;a oua
tutelaantecipat6ria. Se0 processo ndo podepre

judicar 0 autorquetemrazao, eil6gico imaginar
que 0 processo possabenenciar 0 autorquenao
temqualquer razao, apenasporque 0 reu deixou
de adimplir umaordem do Estado~juiz".l).

"Nao se digaquea circunstdncia de a mul
ta naopodersercobrada peloautorquea final e

1 Tutela Inibit6ria [Individual e Ca
letiva], Ed. Revista dos Tribunais, Sao
Paulo: 1998, p. 182
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dec/arado semrazaoretira seucarater coercitivo.
o qua atua sobrea vontadedo reu ea ameac;a
do pagamentoda multa; essa, assirn, ndo perde
o poderde coerc;ao apenasporqueoreusabeque
ndo teraquepaqa-ia nahip6tese de 0 julgamen
to final nao confirmar a tutelaantecipat6ria ou

sentenc;a que foi 'provisoriamente executada'.

"No caso de tutela antecipat6ria ou de
'execuc;ao provis6ria da senten~a: 0 reu certa
mente temera ter que pagar a malta, nao 56
porque eprovavet que 0 julgamento final acabe
confirmando a tutelaantecipat6ria ou a senren
ca, mas fundamentalmente porque ninguem
pode tersegura conviccciio dequalsera0 'ultimo
julgamento'" (Db.clt., p. 182).

Conclui 0 ilustre processualista:

"Lembre-se, alias, emabonodesta posic;ao,
quea pr6pria Lei daAC;ao Civil Publica atuma,em
seuart. 12, § 20, que 'amultacominada liminar
mente56seraexigivel do reu ap6s 0 transito em

julgadoda decisao tavoravet ao autor, mas sera
devidadesde0 diaemquesehouverconfigurado
o descumprimento" adem, p. 183).

Nessa mesma Iinha de lnteleccao, 0 maqlste

rio de EDUARDOTALAMINI:

"Coso, em via recursal ou mesmo por
ac;iio de impugnac;ao (rescisotio, mandado de
seguranc;a...) venhaa se definir que 0 autornao
tinha direito atutela, ncara sem efeito0 credito
derivado da multaqueeventualmente incidiu. Se
o autorja 0 houver recebido, terade devotve-to.
1550 valera tantoparaa multaimpostaem ante
cipaciu: de tutelaquantoparaa estabelecida em
sentenc;a.

"Niio eviove! opor contra essa conclusao
o argumento de que a multaresguarda a auto
ridade do juiz - e nao diretamente 0 direito pre
tendido pelo autor -, de modo que, ainda que
posteriormente se veriiicosse a falta de razaodo
autor, issonaoapagaria, nopassado, 0 descum
primento, pelo reu, da ordemjudicial que rece
bera. A legitimidade da autoridade jurisdicional
ampara-se precisamente na sua finalidade de
tutelar quem tem raziio. A tese ora criticada, se
aplicada,longe de resguardar a autoridadejuris
dicional, apenascontribuiria paraenfraquece-Ia:
consagraria 0 cultoa uma suposta 'autoridade'
em simesma,desvinculada de suarazaode ser.
Tanto maisgrave, quandoseconsidera que0 cre
ditoda multanaoredunda em beneficio do Esta-

155



56

Escola de Magistratura Federal da Primeira Reqlao

do,masdo autor-o qual, nabipoteseemexame,
noD tem 0 direito queafirmara comoseu"?

No ambito da jurisprudencia, colaciono dois

julgados do Superior Tribunal de Justice com

ldentica condusao 11 que aqui esta sendo preco

nizada:

"PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DE
CLARAc;:Ao - OMISsAo CONFIGURADA - ACO

LHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS QUAN
TO AORESULTADODOJULGADO.

1. Constatada omissiio noac6rdiio recorri

do,merecem acolhida embargos de dedaraaio.

2. A multa coercitiva do art. 461, § 4°,

do CPC, imposta por decisiio que antecipa os
efeitos da tutela, mio subsiste nos casas em
que a demanda ajuizada pelo beneficicirioda
multa ejulgada improcedente.

3.Embargos de declaracao acolhidos para
suprir omissiio, semefeitos modificativos quanta
ao resultado dojulgamento."

(EDci no REsp 685.406/RJ, ReI. Ministra

ELiANA CALMON, 5EGUNDA TURMA, julgado

em 16/06/2009, DJe 25/06/2009) (gn).

"PROCESSO CIVIL - MEDIDA CAUTELAR
PARA DAR EFEITO SUSPENSIVO ARECURSO ESPE
CIAL - AUSENCIA DEPERICULUM INMORA.

1. Epossivel conferir efeito suspensivo a
recurso especial, emcasosexcepcionais, quando
estiverem evidenciados os requisltos do fumus
boni tartse do periculum inmora.

2.Medida cautelar ajuizada paraconceder
efeito suspensivo a recurso especial interposto
contra acordiio queexaminou agravo de instru
mento manejado contra decisiio do Juizo de 1°
Grau que, comesteionoart.461, § 4°,do CPC, fi
xoumultacoercitiva emdesfavor dorequerente.

3. A multa coercitiva imposta, por deci
siio interlocut6ria doJuizo de 10 Grau,somen
te passara a ser devida ap6s 0 julgamento
final da demanda e desde que 0 beneficicirio
da multa tenha sua pretensiio acolhida pelo
Poder Judickuto:

4. Eventual sentence proferida em desia
vordo requerente acarreta a perdade objetodo

2 Tutela Relativa aos Deveres de
Fazer e de Neo Fazer, Revista dos Tribu
nais, Sao Paulo: 2003, p. 259/260

recurso especial a quese pretende conceder en
to suspensivo. Precedentes.

5.Perigo nademora niiodemonstrado.

6. Medida cautelar julgada improcede
te."

(MC 14.186/RJ, ReI. Ministra EllA

CALMON, 5EGUNDA TURMA, julgado e

02/06/2009, DJe 17/06/2009) (gn).

No voto condutor do primeiro julgado acim

transcrito, a relators, citando 0 maqisterio de FR

DDIEDIDIER JUNIOR, acentuou que:

"Tracado esse breve histotico, tem-se q
a tesepostaadiscussiio e a seguinte: a multa
art. 461, § 4~ do CPC, devlda em razQo de d

cumprimento de decisiio interlocutoria, subsis
noscasos em que a demanda ajuizada pelo b
neiickuioda multaejulgadaimprocedente?

Fredie DidierJr. et alii, discorrendo sobre
tema,assevera que:

'Ainda segundo Talamini se ao final
processo se conduit que0 autornootinha direit
atutela especifica (foi vencido) "ficard semeieit
o credlto derivado da multa que eventualment
incidiu, perdendo 0 objetoa execu~iio provtsor!
eventualmente intciada.

(...)

Luiz Guilherme Marinoni, por Dutro lad
afirma que a multa so pode sercobrada apes
transtto emjulgado da decisao final e desdequ
esta contume a amecipaciio em quese comino
a medidacoercttiva:

Ao final, 0 citado processualista prece
tua que:

'Efetivamente, somente quando 0 be
neficiario da rnulta se tornar, ao tim do pro
cesso, 0 vencedor da demanda e que fara jus
a cobranca do montante. Assim 0 e porquea
multaeapenas urn rneio, um instrumento que
serve para garantir aparte a tutela anteclpa

da do seu provavel direito; dessa forma, seao
cabo do processo se observa que esse direito
nao edigno de tutela (protecao) jurtsdlclcnal,

nao fazsentido que 0 jurisdicionado, que nao e
merecedor da protecao jurisdicional (tim),seja
beneticiado comovalorda multa (meio).

(Curso de Direito Processual Civil. Salva
dor: Jus Podivm, 2007. P.358/360)"

Na Segunda Turma Recursal dos Juizados

Especiais Federais da Bahia, esse entendimento

restou vencedor, por maioria, evidenciando que a

materia ainda suscita duvldas consideraveis, pois

s argumentos em favor da rnanutencao da mul

a, ainda que a pretensao do beneficia rio da mul
a seja julgada improcedente, objetivam conferir

redibilidade 11 Justice, embora para tanto existam

utros meios postos 11 disposicao do julgador:

"PROCES5UAL CIVIL. RE5PON5A81L1DA

DE CIViL.CONTRATO DEFIANt;:A EM FiNANCiA

MENTO ESTUDANTIL. ADiTAMENTO. TERMO

DE ANUENCIA. iNADiMPLENCIA DO DEVEDOR.

COBRANt;:A5 DEVIDA5. AU5ENCIA DE DANO

MORAL.INSU8SI5TENCiA DA5 ASTREINTE5. RE

CUR50 PROVIDO.

1. Havendo expressa anuencia do fiador
ao aditamento de contrato de financiamento es
tudantil, ndo hdse falar em cobrancas indevidas
de parcelas ematraso, sendoinocorrente 0 dana
moral.lnapllcabilldade da sumuta 214, do STJ.

2. Sendo improcedente 0 pedido do au
tor, torna-se insubsistente a multa cominada
com base no art. 461, § 4°, do cpc.

3. Recurso provido. Sentenca reforms-

da."

(Recurso 2007.33.00.712058-9, reI. Juiz

Federal FA810 RAMIRO, j. em 11.03.2009)."

(gn).

Em conclusao, a despeito do silencio do art.

461, normas de conteudo semelhante e a aplica

<;ao de princfpios do direito sao suficientes para
colmatar essa lacuna, dando como insubsistente

a multa cominada com base no mencionado arti

go quando a sentence for desfavoravel ao autor,

ocorra lsso na mesma tnstancia em que foi comi

nada a astreinte, seja atraves de reforma do julga

do por grau de jurisdi<;ao mais elevado.

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil
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2. ASTREINTES: CONCEITO ENATUREZA
JURIDICA.

Desnecessarlo lembrar 0 hlstorlco das as
treintes, instituto advindo do Direito frances do

Sec. XIX,e concebido para viabilizar jurisdicional

mente 0 cumprimento especifico de uma obriga

~ao de fazer, [a que, ate entao, 0 inadimplemento

dessaespecie de obriqacao conduziria necessaria

mente 11 sua conversao em perdas e danos, face ao

dogma da incoercibilidade da vontade humana,

expresso na parernia nemo proecise potestcogiad
factum, e 11 premissa, imanente ao ideario do en

tao emergente Estado liberal, de que todo direito

poderia ser convertido em pecunia (DIDIER JR. et

alii, 2009, p. 416).

Superado 0 dogma pelas constatacoes de

que a incoercibilidade da vontade humana nao

poderia ser absoluta, sob pena de cornpactu

ar 0 proprio ordenamento jurfdico com 0 i1fcito

descumprimento de uma obriqacao de fazer li

vremente ajustada, e, mais adiante, de que nem

todo direito possufa conteudo patrimonial que 0

tornasse passivel de conversao em equivalente

pecuniario, conceberarn-se, originariamente na

jurisprudencia francesa (MEDINA, 2004, p. 444), as

astreintes, como medida que visa pressionar pslco

logicamente 0 devedor a cumprir in natura a sua

prestacao de fazer, reservando-se a conversao ao

equivalente pecunia rio para a eventualidade de a

pressao nao surtir 0 efeito desejado.

Consistem asastreintes numa multa pecunia

ria cominada pelo juiz ao devedor de uma obriga

cao, notadamente de fazer, nao-fazer ou entregar

coisa diversa de dinheiro (conforme arts. 461 e

461-A, § 3°, do CPC), visando compeli-lo a satisfa

zer com exatidao 0 cumprimento daquela obriga

~ao reconhecida em provimento jurisdicional pro-

a minha diverqencia em relacao 11 orlentacao pre

dominante.
1. INTRODUc;:Ao

Em palestra proferida na I Jornada de Direi
ta Civil e Processo Civil, promovida pela Escola da

agistratura Federal da l' Reqiao, realizada em

alvador entre 17 e 19 de junho de 2009, 0 Erne

ito Professor FREDIE DIDIER JR., respondendo 11

daga~ao da assistencia sobre 0 destino da multa

xada em decisao concessoria de medida liminar,

m casode julgamento final de improcedencia do

pedido, manifestou sua perplexidade em ainda

haverqualquer controversla sobre 0 ponte, mos

rando-se absolutamente convicto em sua res

posta: se 0 julgamento final ede improcedencia do
edido, a multa fixada em sede /iminar tomar-se-ia

inexigivel, porquanto inexistente 0 direito material a
ser rea/izado com 0 apoio da multa.

Na oportunidade, manifestei meu entendi

mento divergente, conforme ja 0 fizera anterior

mente, em breve debate travado a respeito da

questao com meus i1ustres pares, em Sessao de

Julgamento da 2' Turma Recursal dos Juizados Fe

deraisda Se~ao Judlclarla da Bahia,e que ensejou

o questionamento ao Palestrante. Considero, em

suma, que tornar inexigivel a multa Iiminarmen

te cominada, quando, ao final, 0 pedido e julga

do improcedente, vai de encontro 11 prsocupacao

com a efetividade das decis6es judiciais, que tem

inspirado 0 pensamento da doutrina e as conti

nuas reformas processuais, deixando as astreintes
com reduzidissimo poder concreto de coercao,

ao se permitir que 0 destinatario da ordem judi

cial seja 0 ultimo arbltro da convenlencla ou nao

em cumprir a deterrnlnacao que Ihe fora dirigida,

conforme avaliacao pessoal que faca sobre proba

bilidade de a decisao vir a ser confirmada ou nao

em julgamento final.

Apes detida reflexao e estudo sobre 0 tema,

valho-me do ensejo para, apes tentar desenvolver

melhor os argumentos acima alinhados, reafirmar
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vlsorlo au definitivo, sob pena de se concretizar a

sancao arneacada.

Trata-se de uma medida executiva que se

c1assifica como coercitiva - e nao sub-roqatorla

-,ja que nao substitui a obriqacao principal, e sim

objetiva coagir a devedor a cumprir pessoalmen

te a obriqacao, tal qual devida. Esta a razao pela

qual as astreintes nao sao excluidas pelas perdas

e danos decorrentes da mora au do inadimple

menta absoluto da obrlqacao (CPC, art. 461, § 20).

Do mesmo modo, "asatisiacao do direito tutelodo
pelodecisao em nadaafetaa direito00 recebimento
dos valores derivodos da incidi!neia da multa pecu
nkuia,se ditasatisiacao se deu ap6salgunsdias de
recakitrancia do reu" (SPADONI, 2001, p.488).

3. ASTREINTES EMANDAMENTALIDADE

Nas duas ultlrnas decades do seculo passado

enos prlmordios do que esta em curse, foi bastan

te prestigiada pela processualistica nacional a cha

mada dasslficacao quinaria das sentencas, que, as

tres especles de sentences tradicionalmente reco

nhecidas pela doutrina - declaratorlas, constitu

tivas e condenatortas - agregava duas outras: as

mandamentais e as executivas latasensu.

Interessa, aqui, apenas as atributos proprios

da sentence mandamental, capazes de Ihe erigir a

condlcao de categoria juridica autonoma, aparta

da da sentence condenatorla. Trata-se de instituto

pensado pela doutrina alema, que, malgrado pou

co aceita nas terras de origem, a partir da obra de

PONTES DE MIRANDA - que, inclusive, ampliou

Ihe a sentido ortqinarlo -, sucedido, no particu

lar, par OVfDIO BAPTISTA DA SILVA, obteve larga

repercussao em terrltorio patrio (MOREIRA, 2000,

p.253-257).

A distincao proposta tem par pressupos

to a incapacidade das condenacoes judiciais de

veicular "uma 'ordem de presta,ilo', um comando
para que 0 obrigado adotasse determinado com

portamento" (TALAMINI, 2001, p. 186), tratando-se

"apenas de exorta,ilo ao cumprimento da obriga
,ilo, tanto eassim que 0 descumprimento nao estd
sujeito a qualquer san,ilo penalou civil" (OLIVEIRA,

2003, p. 22).

Segundo MARINONI e ARENHART (2004,

470), a estreiteza da sentence condenatorla
ser debitada ao fato de sua teorizacao partir "dO:
pressuposto de que a juiz nilo pode interferir no
estero juridica do individuo, e assim ordenar par
constrangi!-Io a cumprir a senten,a, justament
pelarazilo de que foi elaelaborada a luz de valore
queniloadmitiamestaatividade, quandosepensa
va na tutelade direitos que podiamserconvertido
em pecunia".

Assim, par se ter notado que alguns provl

mentos extrapolariam a reduzido campo de acao
dos condenatorlos, ja que nao se limitariam a emi

tir uma mera exortacao, e sim emanariam uma or

dem mesmo do Juiz,como agente estatal dotad

de jus imperium, para que a devedor cumpra

quanta Ihe foi determinado na sentenca au na d

cisao que se pronunciou acerca da exlstencia da

obrlqacao, optou-se par isolar tais provimentos

em uma categoria a parte, rotulando-os de man
damentais.

A diferenca e mais bem percebida quando se

atenta para as consequencias da recalcitrfmcia do

reu em adotar a conduta tida como devida no pro

vimento judicial. No caso das sentences condena

torias, nao cumprida voluntariamente a obrlqacao

certificada, restarla ao credor vir a juizo mais uma

vez, para postular a concretlzacao da chamada
san,ilo executiva, que nada mais seria que a pra

tica, pelo Estado-juiz, de medidas sub-roqatorlas,

au seja, de atos estatais que substituem a atuacao
do devedor para a satisfacao da obriqacao, que,

desta forma, e buscada independentemente do

concurso de vontade do obrigado. Nao have ria,

alern disso, qualquer outra consequancla danosa

ao inadimplente, de ordem material au processu

al.

Diversamente ocorreria com as provimentos

mandamentais, pais, para estes, a descumprimen

to do devedor significa afronta a pr6pria autorlda
de estatal. Par consequencia, lncorrsra a devedor

recalcitrante nas sancoes penais, administrativas,

civis e processuais legalmente cominadas a deso

bediencia, sem prejuizo daquelas que, de ordina

ria, constarao do proprio provimento, em refor,o

a sua autoridade, e de que sao exemplo comum as

astreintes au multa coercitiva.

Par certo, a distincao acima descrita perdeu

muito de seu interesse pratlco, com a recente

reforma da execucao de titulos judicia is (Lei nO

11.232/05), que, alern de referir, dentre esses titu

los, a "senten,a proferida no processo civil que re
conhe,aa existi!ncia de obriqacao de iazet, nilo fa
zer, entregar coisa ou pagarquantio" (art. 475-N, I),

escusando-se de adjetivar a sentence - diversa

mente do rol anterior, que alinhava, dentre as titu

los judiciais, "asenten,a condenat6ria proferida no
processo civil" (art. 584, I, revogado) -, outorgou

a sentenca que certifica a existencia de obrlqacao

de pagar quantia certa e de seu inadimplemento

uma eficacta tarnbern coercitiva, aproximando-a

dos provimentos mandamentais (BUENO, 2006, p.

73-74), ao prescrever multa pecuniarla ao devedor

que nao cumprisse aquela obriqacao nos quinze

dias subseqOentes ao transito em julgado (art.

475-J).Alern disso, salvo para situacoes especificas

- v.g., execucao de obrlqacao pecuniaria contra a

Fazenda Publica -, eliminou-se outro elemento

apontado pela doutrina para separar as sentences
condenatorias, de um lado, das mandamentais e

executivas lata sensu, de outro, qual seja, a auto

nomia do processo de execucao das sentences
civeis - caracteristica ate entao vista como pro

pria das sentences condenatorias ao pagamento

de quantia certa -, substituido pela fase de cum

primento de sentence, que se segue ao transito
em julgado do titulo que certificou a obriqacao de

qualquer especie.

Como quer que seja, a discussao que entao

se estabeleceu, ainda que hoje possa soar alga es

teril, deixou suas marcas no direito positivo patrio,

ja que, antes da aludida reforrna, reconheceu-se

legalmente a existencia de uma eticacia manda
mental pr6pria a alguns atos judiclais, conforme

redacao do art. 14, V, do CPC, incluido pela Lei nO

10.358/01,segundo a qual e dever das partes e de

todos aqueles que, de alguma forma, participem

do process0, "cumprir com exatidiio as provimen
tosmandamentais (...)". Acentuava-se, com isso, a

imperatividade que marca as atos jurisdicionais,

porque emanados de um poder estatal, estando

tadas a ele sujeitos.

E, tao umbilicalmente Iigada esta a multa

coercitiva aos mandamentos judiciais, que, para

IJornada de Direlto Civil e Processual Civil

parte da doutrina, sem esta cornlnacao, au de

outra com a mesmo carater, a provimento estara

despido de mandamentalidade (SPADONI, 2001,

p.485).

3. FUN<;Ao DAS ASTREINTES

Ha uma corrente que sustenta que asastrein
tes servem imediatamente ao direito material que

constitui a objeto do processo, nao sendo a seu

escopo precipuo assegurar a efetividade da or

dem judicial.

Este e, par exemplo, a pensamento de ME

DINA (2004, p. 479), que acentua a carater instru

mental da ordem judicial em relacao ao direito

material. asseverando que "0 demandado, quan
do age obedecendo a ordemjudicial, esta tambem
cumprindo a obrlqacao preexistente a ordem", de

sorte que "0 atendimento a ordem, desse modo,
evita que sucedam conseqiii!ncias juddicas negati
vas, mas,antes disso, implica 0 cumprimento de um
dever-legal ou convencional em vlrtude do qual a
ordemfoi emitido",

Nada obstante, como percebido par ARE

NHART (2008, p. 234), parece ser rnajoritarlo a

entendimento de que a multacoercitiva tem como
iuncao precipua garantir a autoridade estatal que
fezemanaraordeme cominou asan,ilo.Apenas de

forma reflexa, protege a direito material tutelado

pelo provimento mandamental. SPADONI (2001,

p. 487), v.g., realca a papel inibidor do mecanismo

em questao, em relacao a conduta deliberada de

desobedecer ao comando, e conclui que "a impo
sicao da multa diaria tem pariuncao, pottanto, dar
maioretiaicia ao processo, (...), aiem de preservar a
autoridade dojuize 0 prestigio daJustico",

Do mesmo modo, pensa TALAMINI (2001, p.
235), que, apos discorrer sobre 0 elo entre multa

coercitiva e eficacla mandamental, deixa claro os

tentar aquela "0 carOter de instrumento de preser
va,ilo da autoridade".

Por fim, ARENHART (2008, p. 245) afirma ca

tegoricamente que "e a autoridade estatal que i!
tutelada pormeio de tecnicas coercitivas e nilo, di
retamente, a pretensilo material expostapeloautor
da demanda". Isso porque, "nilo enatural as pre-
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tensiles de Direito Material 0 poderde impor medi
dascoercitivas. De toto, a titularidade de um Direito
material nilo da ao seu detentor 0 poderde impor
meios suas6rios contra ninquem. Esse poderperten
ce, exclusivomente, ao Estado. Enile Ii! ele vinculado
ao Direito Material, mas simapenas ao poderque 0

Estado legitimamente exerce".

Portanto, muito embora, em suas origens,

pudessem as astreintes estar diretamente relacio

nadas ao direito material, na atual sistematica mais

se aproximam DOS mecanismos utilizados pelos

sistemas juridicos de common lawpara combater

o contempt of court, definido por ASSIS (2003, p.

20) como "0 ofensa ao 6rgilo judiciario ou apes
soa dojuiz, que recebeu 0 poderde julgar do povo,
comportando-se a parteconforme suasconvenien

cias, sem respeitar a ordem emanadada autoridade
judicia/". Vale dizer que essa aproxlmacao das as

treintes com 0 contemptofcourtnaoe fen6meno

exclusivo do Brasil, ocorrendo tarnbern em outros

ordenamentos da familia rornano-qerrnancla (ME

DINA, 2004, p. 464).

Em suma, a finalidade imediata da multasera
garantir a obediencia aordem judicial, com 0 que,

apenas de forma indireta, estara contribuindo

tambern para que a obriqacao de direito material

seja satisfeita.

4. AS ASTREINTES EMULTA POR
ATO ATENTATORIO AO EXERCfClO

DA JURISDI<;:Ao (CPC, ART. 14,
PARAGRAFO UNICO)

Em reforco a repressao ao contemptofcourt,
o art. 14, paraqrafo unico, do CPC, introduzido

pela Lei n.10.358/01, previu mais uma multa para

aqueles que ousem desafiar a autoridade estatal,

descumprindo as ordens judiciais que Ihe sao di

rigidas. Esta rnulta, todavia, diversamente daque

la prevista no art. 461, § 4°, do CPC, tem carater

punitivo e nao coercitivo, ja que sua fun~ao nao

e pressionar psicologicamente 0 destinatario da

ordem - que nao sera necessariamente a parte,

mas qualquer pessoa "quedequalquer forma parti
cipem doprocesso", conforme coputdo art. 14- e

sim sancionar aquele que cometeu ate atentat6-

rio ao exercicio da jurisdlcao, tudo sem prejuiz

das demais sancoes criminais, civis e processuai

cabiveis.

Isso nao significa, to davia, que a multa coe

citiva ex art. 461, § 4° nao tenha tarnbem por fun

~ao preclpua, como defendido lin has arras, a pre

servacao da autoridade estatal, 0 contra-estimul

a vlolacao a decisao judicial (SPADONI, 2001, P

487), somente por via obliqua servindo ao direit

material objeto do provimento jurisdicional.

Eque, segundo BONICIO(2004, p. 31), citan

do ADA PELLEGRINI GRINOVER, a natureza des

tas multas "e semelhante anatureza do instituto
chamado contemptofcourt. Einerente, como bem
observa estaprocessualista, apr6pria existencia do,
Poder ludiciario a utiliza~ilo dos meios capazes d
tomareficazes as decisoes emanadas, sob pena de
completo esvaziamento da da utilidade destas deci
sees".

A prop6sito, tarnbem ASSIS (2003, p. 22);
discorrendo sobre as sancces aplicaveis ao con
tempt of court no direito anglo-sax6nico, averba

haver duas especies de multa: "a condicional e a
definitiva. No primeiro caso, exibira nitido carater
coercitivo, induzindo 0 destinatarlo ao cumprimen
to da ordem judicial; no segundo, a nota repressiva
predomina".

Portanto, a multa do art. 14, paraqraio unico,
doepeniledesvirtua a iuncao essencial dasastrein
tesprevistas no art. 461, § 4°. Ambas sao, em essen

cia, mecanismos de combate ao desacato aauto
ridade dos provimentos jurisdicionais. E, como tal,

se necessario for, podem ser cumuladas, mesmo

porque, a par de terem naturezas diversas - uma

punitiva, outra coercitiva -, tarnbern seguem re

gime juridico diverse, eis que: a) a multa punitiva

sera sempre arbitrada em valor fixo, nao superior

a 20% do valor da causa - 0 que, nas causas de

valor inestimavel, em que, segundo expressao

corriqueira no foro, 0 valor da causa e fixado "para
meros efeitos ttscais", torna-a de pouca monta, e

refor~a a necessidade de cumula~ao com a mul

ta coercitiva -, ao passo que as astreintes, via de

regra, incidem de forma peri6dica, normalmente

por dia de atraso, embora nada impe~a que tam

bem possam ser cominadas em valor fixo; e b) 0

beneficia rio da multa punitiva e 0 Estado, e sera

cobrada em exscucao fiscal, conforme art. 14,

paragrafo unlco, do CPC, enquanto os valores da

multa coercitiva revertem, segundo a doutrina

majoritaria, em favor da parte exadversa.

5. A MULTA FIXADA EM DEClSAo
L1MINAR EA SENTEN<;:A DE

IMPROCEDENCIA

Como ja salientado na parte introdut6ria

deste trabalho, expressiva corrente da doutrina

sustenta que, caso revogada a medida Iiminar,

em julgamento final de irnprocedencla do pleito

autoral, nao subsistira 0 dever de pagar a multa

cominada pelo juizo que exarou a ordern, ainda

que esta nao tenha sido obedecida. Por conta dis

so, essa mesma corrente defende que a multa $0

mente podera ser executada ao final do processo

(MARINONI, 2001, p. 109-111), ou quando multo,
podera ser executada imediatamente, sujeitando

se, to davia, ao regime da execucao provis6ria (TA

LAMINI, 2001, p, 254-256; DIDIER JR. et alii, 2009,

p. 451-456)), nao se permitindo a pratka de atos
flnais de satlsfacao do credito oriundo das astrein
tes, ate que haja 0 translto em juigado da sentence
que eventualmente venha aconfirrnara Iiminar.

A tese, em sintese apertada, funda-se no ar

qumenro de que "a multa nile vem resguardar a
autoridade jurisdicional, nilovem punir, e simserve
para resguardar 0 direito da parte quepediu suaim
posicao. Assim, seao final niloviu certificado 0 direi

to que pretendia fosse resguardado, niloh6 porque
receber 0 valor da mutto" (DIDIER JR. et alii, 2009,

p. 452). Por outras palavras, a multa seria um ins

trumento processual acess6rio do direito material,

de sorte que, inexistindo este, aquela perderia sua

razao de ser (DIDIER JR. et alii, 2009, p. 454).

Diversas, no entanto, sao as premissas aqui

seguidas, e adotadas tarnbern por corrente dou

trinaria nao menos autorizada que a sua antag6ni

ca (ARENHART, 2008; SPADONI, 2001; GOMESJU

NIOR. 2001), conquanto minoritaria. Eque, como

demonstrado anteriormente, a fun~ao imediata

da multa, intimamente relacionada com os pro

vimentos mandamentais e, sim, a preserva~ao da
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autoridade jurisdicional, de seujus imperii, apenas

reflexamente se relacionando com 0 direito mate

rial tutelado no provimento.

Dito de outra forma, e emprestando termino

logia usual do direito tributarlo, 0 fate gerador da
ooriqacao principal- e nao acess6ria (ARENHART,

2008, p. 248) - de pagar a multa Ii! 0 desacato a
ordem judicial, pols, como preleciona SPADONI

(2001, p. 488), "e a relacao juridica Estado-porte, en
feixada no processo, a baseda multapecuniaria e Ii!
a vioiacao da obriqacao processuol daiderivada - e
nilo a ooriqacao de direito material - que autoriza
suo .ncidentio",

Portanto, ulterior julgamento final em sentido
contratto ao provimento mandamental que comi
nou a multanoo Ii! causa deexclusilo de ilicitude da
conduta do desobediente, nem na esfera proces

sual, nem na esfera penal. Lernbra, a prop6sito,

ARENHART (2008, p. 250), julgamento do Supre

rno Tribunal Federal, no sentido de que "a ordem
forma/mente vattdo, ainda que intrinsecamente ile
gal, deve serobedecida, sob pena de cometimento
decrime dedesobedlencia (RTJ 114/1.1)36)".

De igual modo pensa GOMES JIJNIOR (2001,

p. 562-563), como se ve a sequir:

"Tenba aunao0 autor0 direito, quantaaD

cerne docontroversia, 0 cerroeque0 fundamen
to queautoriza a exigencia do multoea desobe
diencia a umadecisao judicial. Se 0 feU naD con
corda, deve recorrer, nao apresentada qua/quer
irresignac;ao aunaosendoestaprovida, 0 direito
oo recebimento do multo, oo nossovet, indepen
de do resultodo final do processo.

Nem poderia serdiierente, pois atuaria como
um incentive para que a parte nile cumprisse a de
cisiio, justamentecontando com a possibilidade de
sagrar-se vencedot".

Entendimento contra rio acaba por retirar

toda a forca coercitiva que se espera das astrein
tes, na medida em delega ao destinatarlo da or

dem a condicao de ultimo arbltro da convenlencia

em se cumprir ou nao uma ordem legitimamente

emanada de um agente investido de poder es

tatal. conforme sopesamento que venha a fazer

da probabilidade de 0 provimento provis6rio vir

ou nao a ser confirmado no julgamento final da
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causa. Esta consequencia, inclusive, e aceita com

surpreendente naturalidade pelos seguidores da

tese oposta, como MESQUITA etalli (2005, p. 31),

inverbis:

"Assim, se instado a cumprir determinada
obriqacao em sede de tutela antecipada, 0 reu
quiser descumpri-Ia porque acredita que a de
cisao serareformada no futuro, 0 que fara com
que a multa passe a incidlr automaticamente,
podera tare-to livremente, j6 que, nahip6tese de
tmprocedencia do pedido, os atosordenados em
tutela antecipada e. por consequencia. a multa
correspondente niioseriio maisexiqiveis",

Permissa venia, nao se pode concordar com

essa renuncla a autoridade estatal. A ordem ju

dicial nao deixa de ser ordem, nem perde valida

de ou eficacla, so pelo fato de ser oriunda de um

provimento jurisdicional nao definitivo. Tarnbem

no direito norte-americano, onde a preocupacao

com a preservacao da autoridade judicial, punin

do-se e reprimindo-se 0 contemptofcourt, sempre

se fez presente, prevalece 0 entendimento de que

"0 desrespeito ao tribunalseda mesmoquandoaor
dem seja posteriormente cassada ou atterada", por

isso que "nao sepodedeixar aoalvitre dapartedeci

dir sobre a validadedasordens emanadas, sobpena
de transiormar-se 0 poderjurisdicional em simples
zombaria i'mockery'), tomando as Cortes impoten
tes" (ARENHART, 2008, p. 252).

Assim, como dito por ARENHART (2008, p.

251) "a visao majoritaria, ao negartodasessas ctr
cunstancias, aplaude noo apenas0 desprestigio da
autoridade estatal, mas acima de tudo, a prepoten
ciada vontade do desobediente",

Em reforco, acrescenta 0 mesmo autor:

"A decisao judicial e imperativa para as
partes porque detiva da autoridade publica 
quedetem 0 monop6lio da torca legitima - e 56.
Se a decisao ref/ete 0 melhor entendimento, ou
se podera seralterada ao nnal do feito, siioques
toes que extrapolam 0 ambito de discussiio do
fundamento da autoridade do Estado, niiocom
petindo nemaspartes, nemaojurista.

Por isso, no sistema brasileiro, parece adequa
do entender que, sendo a ordem formalmente vali
da- ouseja, obedecidos osrequisitos legais para suo
expedi~oo - merece ela cumprimento, aindo que,

posteriormente, hajamodiiicacao doentendimenr
e a cone/usDa final da causa de pela lmptocedenc
da acao".

5.1. as arts. 12, § 2°, da LACP, 213, § 3°,

ECA, e 83, § 3°, do Estatuto do Idoso.

Aqueles que defendem a inexigibilidade d

multa liminarmente cominada, em caso de julg

mento final de lmprocedencia, costumam invoc

o disposto no art. 12, § 2°, da Lei nO 7.347/85

que disciplina a acao civil publica -, de seguint

teor:

"A multa cominada liminarmente 56
eXigivel do reu apes 0 transiteemjulgadoda d
cisao tavoravet ao autor, masseradevida des
o dia em que se houver contiqurado 0 descu
primento".

Textos absolutamente identicos conte
os arts. 213, § 3°, da Lei nO 8.069/90 (Estatuto

crtanca e do adolescente) e 83, § 3°, da Lei n

10.741/2003 (Estatuto do Idose), 0 que leva a co

clusao de que, no ambito do processo coletiv

- registre-se que as dlsposlcces do ECA e do Es

tatuto do Idoso acima citadas encontrarn-se inse

ridas no capitulo referente a protecao judicial dos
Interesses individuals, difusos e coletivos - a exi

gibilidade multa Iiminarmente fixada esta sujeit

a condlcao suspensiva de ulterior confirmacao d

declsao que a cominou por sentence de proc

dencia, somente podendo ser executada apes
transite em julgado desta.

Nada obstante, como sustentado por TA

LAMINI (2001, p. 254), a regra contida na Lei n

7.347/85 e especifica para as acoes civis publicas
nao sendo autorizada "a sua extensoo b disciplin
geral da tuteladosdeveres de fazer e de noo iazer"
poslcao seguida tarnbem por MESQUITA et all
(2005, p. 29-30).

Nao bastasse isso, TALAMINI ainda indaga se

tal norma nao estaria revogada, "em face da ine
xistencia desemelhante IimitOl;oo b eXigibilidade da
multa, no art. 84 do C6digo do Consumidor, que Ih
eposterior e aplica-se b a~oo civil publica, nos ter
mosdoart. 27 da Lei 7.347/85".

No entanto, ainda que seja acatado 0 argu

mento da revoga~ao do dispositive em comento,

restariam vigentes os preceitos identicos do ECAe

o Estatuto do Idose, de sorte que, ao menos para

micro-sistema processual coletivo dos direitos

as crian~as, adolescentes e idosos, subsistiria a

erda da eficacla da multa fixada em provimento

proviso rio de conteudo contrario ao julgamento

nal da causa, 0 que nao se pode deixar de larnen

ar, ja que "a inexequibilidade imediata da multa
que acompanha a tutela antecipada retira boapar
e da eiicacia concreta do meio coercitivo e, conse
uentemente, das pr6prias chances de sucesso da
ntecipa~oo", haja vista que "a perspectiva remota
distante de execu~oo depois do transite em julga

do nada ou muito pouco impressiona" (TALAMINI,

2001, p. 254).

Nesse contexte, recebe-se com alvissaras

o Projeto de Lei nO 5.139/09, que pretende disci

plinar a acao civil publica, e cujo art. 17, § 3°, pre

ceitua que "a multo cominada liminarmente sera
devida desde 0 dia em quese houver configurado 0

descumprimento e podera serexiqida de forma ime
diata, em autosapartados, pormeiodeexecu~oo de
finitiva" - vale frisar que esta redacao foi mantida

em recente substitutivo apresentado a Comissao

de Constituicao e Justice da Camara dos Depute

des, pelo Relator do Projeto, Dep. Antonio Carlos

Biscaia -, concretizando-se, assim, os principios

norteadores da tutela coletiva elencados no art. 3°

do Projeto, notadamente os da "maxima eticacio"

(inciso III), e do "dever de coiaboracao de todos, in
clusive pessoas juridicas puoticas e privadas, (...) no
cumprimento dasdecis6es judiciais e na efetividade
datutela coletiva (inciso VII)".

Aprovado que seja 0 Projeto - que tam

bern se propce a revogar, em seu art. 72, IV e XI,

os dispositivos acima mencionados do ECA e do

Estatuto do Idoso -, ao menos no ambito da tu

tela coletiva, nao mais se podera cogitar de perda

superveniente da exiqibilidade da multa llrninar

mente cominada, em caso de julgamento final de

improcedencia, ja que 0 credito referente a esta

multa nao so podera ser imediatamente exigido,

como sera objeto de execu~oo definitiva, 0 que sig

nifica que nenhumainfluencia tera eventualsenten
~a final em sentido contrario b decisoo concessiva
do medido de urgencio. Com isso, um importante

passo tera se dado para restaurar a credibilidade

do Poder Judiciario, diuturnamente solapada pelo
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descumprimento corriqueiro e injustificado de

suas decis6es.

5.2. Possibilidade de enriquecimento ilicito

as que apregoam que a multa Iiminarmente

cominada se torna inexigivel, em caso de julqa

mento final de lmprocedencla, parecem tambern
se preocupar com eventual enriquecimento ilicito

do autor, que, mesmo nao sendo titular do direito

material, embolsaria os valores oriundos da lncl

dencia da multa. Para resolver a questao, vislurn

bram-se tres alternativas.

A primeira, de lege ferenda, consiste em se

atribuir por lei 0 credito das astreintes a um ter
ceiro desinteressado, que poderia ser, por exem

plo, uma lnstltulcao filantropica de reconhecidos

services prestados a sociedade, ou um fundo pu

blico similar aquele previsto no art. 13, da Lei nO

7.347/85. E, para facilitar a cobranca, poderia se

estabelecer a legitimidade concorrente para exe

cutar 0 debito entre 0 titular do credito e a defen

soria publica ou algum outro orqao,

A segunda solucao, de lege lata, consistiria

em suprir a lacuna legislativa quanto ao destina

tario dos valores da multa coercitiva ex art. 461,

§ 4°, nao com base na aplicacao analoqka do art.

601, do CPC- que preceitua expressamente que

a multa por ato atentatorto a dignidade da Justi
ca reverte em proveito do credor -, como faz a

corrente predominante, e sim invocando 0 ja cl

tado art. 14, paraqrafo unico, que prescreve que a

multa por ate atentatorlo ao exercicio da jurisdi

~ao configura credito estatal, conforme propugna

ARENHART (2008, p. 240-243), afinal de contas, "0

principal prejudicado com 0 descumprimento de
uma ordem judicial e, sem duvida, 0 pr6prio Estado
e nooa parteQutord'.

Por fim, para aqueles que desconfiam que,

se a titularidade do credito da multa for atribuida

ao Estado, a cobran~a tende a ficar perdida nos

escaninhos da burocracia estatal, sera melhor,

por raz6es eminentemente pragmaticas, seguir a

tese majoritaria que atribui ao alegado titular do

direito material 0 credito da multa, ao menos en

quanta nao houver uma altera~ao legislativa nos

moldes acima. Nao se desconhece que, com isso,

podera 0 autor da a~ao se enriquecer sem causa,
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risco, alias, que se faz presente mesmo quando a

sentence final confirma a medida Iimlnar que co

minou a multa - ja que "todo 0 dana que a autor

sofre com a demora no cumprimento do prestacao
(protegida pela ordem judicial) sera devidamente

reparada par meio de perdas e danos, como expres

samente preve a art. 461, § 2°,do CPC' (ARENHART,

2008, p. 245). Nada obstante, e precise questionar

qual e a consequencla mais malefica ao ordena

mento juridico, por conta do descumprimento

de uma ordem judicial acompanhada de multa:

eventual enriquecimento sem causa do credor

que venha a cobrar a multa - mesmo nao tendo

o seu alegado direito material amparado por tute

la definitiva - ou 0 menoscabo a ordem judicial

legitimado pel a inacao ou pela acao deficiente do

Estado que ve sua autoridade desrespeitada.

Portodasas razoes antes expostas, pense que

sera melhor conviver com algum enriquecimento

sem causa do autor da acao do que aceitar pas

sivamente que aquele que desobedece a ordem

judicial nao sofra a sancao que Ihe fora arneacada

no provimento jurisdicional, ate mesmo porque 0

temido enriquecimento sem causa podera ser mi

norado com a reducao do valor da multa (art. 461,

§ 6°), com 0 cuidado de que a reducao nao seja

excessiva a ponto de comprometer a sua funcao

adrnoestatoria geral (ARENHART, 2008, p. 237)

6. CONCLUSAo.

Conclui-se, asslm, que a multa coercitiva fixa

da em decisao nao definitiva nao setorna indevida,

case, ao final, 0 julgamento seja de improcedencia

do pedido, Este parece ser 0 unlco entendimento

capaz de fazer frente a cultura de desrespeito as

decisoes judicia is que se instaurou no Brasil, e que

se encontra tao arraigada a ponto de 0 Presidente

da Camara dos Deputados, constitucionalista de

escol, recentemente negar cumprimento a uma

decisao Iiminar proferida pelo Supremo Tribunal

Federal, enquanto se aguarda 0 julgamento de

um pedido de reconslderacao, ensejando a se

guinte reacao do Ministro MARCO AURELIO DE

MELLO, prolator da declsao descumprida: "0 dia

que disserem que noo voo cumprir uma decisiio

judicial nos podemos fechar a pais para batanco"

(http://portalimprensa.com.brIporta lIu ltimas,

ticias/2009/08/21 Iimprensa30257.shtml).

Se assim e em relacao a uma ordem e

nada da mais alta Corte do pais, bem se p

imaginar 0 que ocorre nas instandas ordinar

prepostos de empresas publlcas ousam desa

ordens de transferir valores penhorados para c

tas dos exeqGentes, negam-se a cumprir alv

judiciais - muitas vezes sob a aleqacao de

material, formulada diretamente pelo prepost

nao pelo advogado da empresa -, servidores

autarquias retardam 0 cumprimento de decis'

Iiminares ou 0 encaminhamento de processos

ministrativos que Ihe foram requisitados, quan

simplesmente nao se alega que "0 processo

foi localizado" - para depois, rnisteriosamente

processo ser encontrado, apes expedlcao de 0

cio a corregedoria da entidade para a adocao

providencias cabiveis -, instituicoes financeir

ignoram solenemente ordens para exclusao

nao-Inscncao de nomes em cadastros restritiv

de credlto, agentes publicos deixam de cump

em tempo habil declsoes que determinam forn

cimento de medicamentos, sem falar no noto

e afrontoso inadimplemento das dividas fazend

rias cobradas por precatorios, sem que nenhu

sancao seja imposta ao ente publico inadimplen

ou ao agente que 0 dirige.

a quadro, como se ve, e alarmante. Pa

rnuda-lo, e precise que todos se conscientize

que as ordens judicia is, definitivas ou provisori

devem ser imediatamente cumpridas, porquan

emanadas da autoridade estatal. Negar este fato

negar a propria soberania do Estado sobre os qu

estao sob seu jugo. Assim, pouco importa, par

a exlqlbllidade da multa que ja incidiu em raza

do descumprimento injustificavel de uma decisa

concessoria da Iiminar, que tal declsao nao venha

a ser confirmada no julgamento final da causa.

desacato ao Judiciar!o ja se concretizou, e e preci

so que a parte que adotou essa conduta sofra a

consequencias que Ihe foram advertidas, ate mes

mo para fins pedaqoqicos, "exatamenteparaque
iuncao coereitiva geral- sobre 0 proprio ordenad

e sobre terceiros - seja preservada, sem abalo par

autoridade do Estado" (ARENHART, 2008, p. 237).

. Enfim, e precise inverter a ordem - que

aimplicita na noticia supra, de descumprimen

pela Camara dos Deputados, de uma decisao

STF - de "recorrer, para depots, se for 0 caso,

ptit", para "cumpra-se, depois recorra". Quan

isso ocorrer, a autoridade do Poder Judiciario,

encial a qualquer Estado que se pretende "De

eratico de Diretto", estara devidamente restau-
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PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELOS
ENTES FEDERATIVOS: COMPETENCIA DOS JUIZADOS

ESPECIAIS FEDERAlS

SUMARIO: 1. Competencia: nocoes gerais. 2.

Do posicionamento do Superior Tribunal de Jus

ti~a quanto ao criterlo subjetivo previsto no art.

60, II, da Lei nO 10.259/01. 3. Do carater solidarlo

da obriqacao de efetivar 0 direito a saude, 4. Da

inexistencia de Iitiscons6rcio passivo necessarto

nos Iitfgios em que se discute 0 dever do Estado

de fornecer medicamentos. 5. Conclusao.

1. Competencia: noc;:6es gerais.

A multiplicidade de conflitos intersubjeti

vos juridicamente relevantes imp6e, em prol da

raclonallzacao do sistema, que a distribuicao das

demandas ajuizadas de-se, entre as mais diversos

orqaos jurisdicionais, de acordo com crlterlos pre

viamente estabelecidos na Constituicao e nas leis

ordlnarias de orqanizacao judlclaria,

Deste modo, ainda que cada juiz ou tribunal

esteja plena mente investido da junsdicao ', e cer

to que a seu exerdcio esteja circunscrito a deter

minados limites definidos pelo legislador. A essa

medida da jurlsdlcao da-se 0 nome de cornpeten

cia, que consiste, justamente, na "porcao dela atri

buida pela lei a cada magistrado, ou aos tribunais

colegiados, ou a porcoes fraclonanas destes, para

apreciar e julgar determinada causa" 2

"Fable Stief Marmund (iuiz federal substitute lotado na 23~ vara
da Secao Judlciariado Estadoda Bahia)

] 'IDa jurtsdtcao, ja delineada em sua finalidade fundamental
no cap.z, podemos dizer que e uma das funcoes do Estado,
mediante a qual este sesubstitui aos titulares des interesses em
conflito para, lmparclalmente, buscar a padficacao do ccnfllto
que as envolve. ccm justlca" - ClNTRA, GRINOVER e DINAMARCO
- Teorla Geral do Processo, 14~ Edlcao, Sao Paulo, Malheiros
Editcres, 1998, p. 157.

2 DASILVA, Ovfdio Baptista- Cursede Processo Civil:Volume 1,6~
Edic;:ao, Sao Paulo, Editora RT, 2003, p. 53.

Juiz Federal Substituto Fabio Stief Marmund

2. Do posicionamento do Superior
Tribunal de Justice quanto ao criterlo
subjetivo previsto no art. 6°, II da Lei

nO 10.259/01.

Ao interpretar 0 a1cance e sentido das nor

mas que reg ram a competencla dos Juizados

Especiais Federais, previstas na Lei nO 10.259/01,

assim se manifestou 0 Min. Teori Albino Zavascki,

por ocasiao do julgamento do CC 5414S - ES, pu

blicado no DJ de 15/05/2006:

5. A Lei 10.259, de 2001, que instituiu as

Juizados Cfveis e Criminais no ambito da Justi
ca Federal, adotou, como regra geral de com
petencla em materia civel, a do valor da causa
e, a partir dela, estabeleceu dlversas excecoes.
Eimportante que se tenha presente essa clr
cunstancia de tecnfca legislativa, ja que ela
nos fornece lastro para apltcacac de um dos
prindpios baslcos de hermeneutica: 0 de que
as excec;:6es devem ser interpretadas restritiva

mente.

Compete aos juizados Especiais dveis
- essa e a regra - "processar, conciliar e julgar
causas de ccrnpetencla da Justlca Federal ate 0

valor de sessenta salarlos rnlnimos, bem como
executar as suas sentences" (art. 3°). Valor da
causa, e nao valor da condenacao. Nao ha si
nonlrnia entre as duas figuras. Valor da causa e
aquele atribufdo pelo autor na inicial,ou aque
Ie que resulta da fixacac que, de offcio ou por
provocacao do demandado, e feita pelo julz,

Sob 0 ponte de vista da natureza do pe
dido imediato, a regra da competenda

abrange, como decorre do texto norma
tivo, todas as "causes" de competencia federal.

Nao apenas as pretens6es de natureza
condenat6ria, mas tarnbern as constitutivas e
as meramente declarat6rias podem ser forrnu
ladas no juizado especial.

6. Estabelecida a regra geral da compe
tencia pelo valor da causa (art. 3°, caput), 0 le
gislador indicou diversas excecoes, em relacao

169



170

Escola de Magistratura Federal da Primeira Regiao

as quais, portanto, a cornpetencia nao e do Jui
zado Especial, mesmo que 0 valor da causa seja

inferior a sessenta selartos mfnimos. NaG foi
muito claro nem muito tecnlco 0 criteria ado

tado pelo legislador no vasto rol das excec;:6es
assim estabelecidas. Ha excecoes ditadas pela
natureza da demanda au do pedido (criteria

materlal), ha excecoes decorrentes do tipo de

procedimento (criteria processual), previstas
no paraqrafo primeiro do art. 3°, e hi! excecoes
'Armadas em consideracao dos figurantes da
relacao processual (criteria subjetivo), prevls

tas no art. 60 , Podem ser identificadas como
excecoes estabelecidas par causa e com base
na natureza material do pedido ou da cau

sa de pedir: a) as causas de que trata 0 artigo

109, inciso III ("causas fundadas em tratado ou

contrato da Unlao com estado estrangeiro ou

organismo internacional") e inciso Xl ("disputa

sobre direitos indigenas") da

Constltuicao Federal; b) as acoes de dl
vlsao e demarcacao: c) as acoes fundadas em

improbidade administrativa; d) as acees sobre

bens im6veis da Uniao, autarquias e fundacoes

publicas federais; e) as acoes que tenham por

objeto direitos e interesses difusos ou coletivos

ou individuais hornoqeneos (aqul, evidente

mente, quando se trata de acaopara tutela co

letiva desses dtrettos. nao lnclulndo, portanto,

a acao proposta individualmente pelo proprio

titular do direito material); f) acoes que tenham

por objeto a lmpuqnacao da pena de dernls

sao imposta a servidores publicos civis ou de

sancces disciplinares aplicadas a militares; e g)

acoes para anulacao ou cancelamento de ate

administrativo federal, salvo 0 de natureza pre

vldenclarla e 0 de lanc;amento fiscal.

Nessa ultima htpotese he, como se per

cebe, uma excecao aexcecao, 0 que atrai em

relacao a elas a lncldencia da regra geral do

art. 3°, caput, a significar 0 seguinte: sao da

competencia do Juizado Especial Federal as

acces para anulacao ou cancelamento de ate

administrativo de natureza prevldenclaria e 0

de lancamentc fiscal, quando 0 valor da causa

seja de ate sessenta salaries minimos. Parece

certo, outrossim, que ao se referir a 'Ianc;a

mento fiscal' 0 legislador esta se referindo aos

lanc;amentos de que trata 0 C6digo Tributario

Nacional,ou seja, os que envolvem cn§dito de

natureza tributaria.

Podem ser identificadas como exce<;oes

determinadas pela natureza do procedimento

(a significar que serao da competencia do Juiz

Federal, independentemente da materia ou do

conteudo da demanda): as acoes populare

as de mandado de seguranc;a e as execucos

fiscais.

As exce~oes ditadas por criteria subj
tivo, que levam em consideraciio apenas a
partes envolvidas no processo, sdo as qu
decorrem da interpretadio, a contrario sen
su, do disposto no art. 6°: noo soo da comp
tencia do Juizado as causas que noo tivere
como autor pessoas fisicas e ou juridicas q
sejam micro ou pequena empresa (inc.l), ne
as que ndc tiverem como reus a Uniao, sua
autarquias, funda~6es e empresas publica
federais (inc.//). (grifei)

Tambern dessa natureza e a excecao r

lacionada no paraqrefo primeiro do art. 3°, I:a
de que trata 0 art. 109, II da CF,a saber, as "cau

sas entre estado estrangeiro ou organismo in

ternadonaI e Municipio ou pessoa domiciliad

e residente no Pais".

7. Importante regra de sobredireit

(enunciado normativo geral que deve serconsi

derado e valorizado na lnterpretacao de outros

dispositivos) e a estabelecida no art. 3°, § 4°, da

Lei 10.259/01: 'No foro onde estiver instalada

Vara do Juizado Especial, a sua cornpetencla e
absoluta'. lsso significa que ela e suscetfvel de

controle de ofieio pelo Judlciario, tanto no Jui

zado Especial, quanta na Vara Federal comum.

Entretanto, 0 eminente Ministro adotou,

posteriormente, exegese menos restritiva quanta

ao criteria em exame, ao admitir, expressarnente,
a formacao de litiscons6rcio passive entre Uniao,

Estado e Municipio, conforme se depreende do

seguinte excerto do seu voto, proferido no CC

97.273 - SC, publicado no DJede 20/10/08:

Passernos. entao. ao exame da questac
em torno da viabilidade da Untao, juntamen

te com outras pessoas politlcas, figurar, em

sede de Htlsccnsorcio passive, no ambito dos

Juizados Federals. Dlspoe 0 art. 6°, II, da Lei

10.259/01 que:

Art. 60 Podem ser partes no Juizado Es~

pedal Federal Civel:

(...)

11- como res, a Uniao, autarquias, funda

c;oese empresas publicas federais.

A priori, poderfamos, a partir de uma in

terpretQl;ao !iteral, conduir que estaria vedada

a possibilidade de haver !itiscons6rcio passivo

entre a Uniiio, os Estados e os Municfpios nos

Juizados Federais. Entretanto, tendo em vista
que os Juizados Especiais foram criados com
o escapo de facilitar 0 acesso dos cidadiios if
Justica, propiciando-Ihes maior celeridade na
solu~ao dos conf/itos, por meio de uma pres
ta~iio jurisdicional efetiva e adequada, veri
fica-se que inadmitir 0 referido litiscons6rcio
iria de encontro aos finscolimados pelas Leis
9.099/95 e 10.259/01.

Assim, constata-se que 0 citado dlspo
sitivo deve ser interpretado de forma logico
sistematica, entendendo-se que este artigo
de lei cuidou tiio-somente de autorizar que a
Uniiio e as demais pessoas juridicas ali men
cionadas figurem no polo passivo dos Juiza
dos Federais, nlio se excluindo a viabilidade
de que outras pessoas juridicas possam, em
litisconsorcio passivo com a Unliio, ser de
mandadas no Juizado Federal. (grifei).

Esteeatualmente 0 entendimento prevalen

te no ambito daquele Eqreqlo Tribunal:

CONFLiTO NEGATIVO DE COMPETENCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR
DA CAUSA. REGRA GERAL. COMPETENCIA DO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. i - Ajurisprudencia
desta Corte ja se manifestou no sentido de que

a competencia para julgar as al;;oes de forneci

mento de medicamentos, com valor inferior a

sessenta sakuios mfnimos, em face da natureza

absaluta prevista na Lei 10.259/2001, edo Juiza
Federal do Juizado Especial, conforme previsiio

do art. 3° da Lei nO 10.259/2001. Precedentes:

AgRg no CC 96687/SC, Rei. Min. DENISE ARRU
DA, DJe 16/02/2009; AgRg no CC 101126/5(,
Rei. Mln.CASTRO MEIRA, OJe 27/02/2009; AgRg
no CC 95004/SC, Rei. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe 24/11/200B e AgRg no CC 97279/SC, Rei.
Min. BENEDlTO GON<;ALVES, DJe 03/11/2008.
II - A presen~a, como litisconsorte passive da
Unilio, de entidades niio sujeitas a juizado
especial federal (no caso, 0 Estado de Santa
Catarina e 0 Municipio de Florianopolis), nao
altera a competencia do Juizado. Aplica-se it
situadio 0 principio federativo (que dd supre
macia aposi~iio da Uniao em face de outras
entidades) e 0 da especialidade (que confere
preferencia ao juizo especial sobre 0 comum).
CC 99.368/5C, Rei. Min. TEORI ALBINO ZA
VA5CKI, DJe 19/12/200B. (grifei) Iii- A teor do
art. i2, §2', do Lein' 10.259/2001, aprodw;aa de
prova pericial nao afasta a competencia dos Jui

zadosEspecials. Precedente: AgRg no CC9961B/
5(, Rei. Min. CASTRO MEiRA, DJe 20/02/2009. iV
- Competencia do Juizado Especial Federal para

I Jornada de Direito Civil e Processua! Civil

o julgamento da Iide. V - Agravo regimental im

provido. (AgRg no CC 92.592/SC, Rei. Mlnistro

FRANCISCO FALCAo, PRIMEIRA SE<;Ao, juigado
em 25/03/2009, OJe 06/04/2009)

3. Do carater solidario da obriqacao de
concretizar 0 direito it saude,

o direito asaude encontra-se assim previsto

nos artigo 196 da Constituicao Federal:

Art. 196.Asaude edireito de todos e dever

do Estado, garantido mediante polfticas sociais

e econ6micas que visem a redUl;;ao do risco de

doenca e de outros agravos e ao acessouniversal

e iqualitorio as al;;oes e servicespara sua promo

I;;QO, protecao e recuperal;;ao.

Este direito fundamental do homem com

porta duas vertentes, conforme anotam J.J Gomes

Canotilho e Vital Moreira': "uma, de natureza ne
qativa, queconsiste no direito a exigir do Estado (ou

de terceiros) que se abstenha de qua/quer acto que
prejudique a saude; outra, denatureza positive, que
significa 0 direito asmedidas e prestacoes estaduais
visando a prevencao das doencas e 0 tratamento
de/as".

Em nosso direito, 0 dever juridico de adim

plir a referida obriqacao de fazer pertence aUnlao,

aos Estados, ao Distrito Federal e Municipios, por

forca do estatuido no art. 198, § 10 da CF:

Art. 198. As acoes e services publlcos

de saude integram uma rede regionalizada e

hierarquizada e constituem um sistema unlco,
organizado de acordo com as seguintes dire

trizes:

(...)

§ 1°.0 sistema unico de saude sera finan

ciado, nos termos do art. 195, com recursos do

orl;;amento da seguridade social, da Uniao, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios,

alem de outras fontes.

Percebe-se, por conseguinte, que os citados

entes federativos estao obrigados, solidariamen-

3CANOTILHO, JJ. Gomes, e MOREIRA, Vital - Constituit;ao da
Republica Portuguesa Anotada, 3a ed., Coimbra Editora, 1984,
p.342
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te, a concretizar, no plano fatico, 0 dlreito asaude,

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATA
MENTO MEDICO. SUS. AUSENCIA DEPREQUES
TlONAMENTO. ART. 17 DA LEI ORGANICA DE
SAUDE. SUMULAS N's 282 E 3S6 DO STF. 01
VERGENCIA JURISPRUDENCIAL NAo CONFIGU
RADA. Ac6RDAos PARADIGMAS E JULGADO
RECORRIDO DO MESMO TRI8UNAL. SUMULA N'
131STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA SOL/DARIA DO
MUNIC{PIO, DO ESTADO EDAUNIAo. ARTS. 196E
198,§ I', DACF188. FIXAC;AO DA COMPETENCIA.
MOMENTO DA PROPOSITURA DA ACAo.ART.
87 DO CPCANTECIPACAO DA TUTELA. REQUISI
TOS. ART. 273 DO CPC. APRECIACAO.IMPOSSI81
L/DADE. SUMULA N' 7ISTJ.

I - A materia inserta no art. 17 da Lei

Orqanica de Saude carece do necessaria pre
questionamento, nao tendo sido apreclada
pelo Tribunal a quo, nem explicita nem im
plicitamente. Nao tendo 0 recorrente oposto
embargos declaratorios buscando declaracao
acerca da referida materia, incidem na hip6te

setas Sumulas n.Os 282 e 356, do STF.

11- Elnvlavel a confiquracao da dlverqen

cia jurisprudencial quando os acordaos para

digmas colacionados sao do mesmo Tribunal

em que fol proferido 0 acordao recorrido. SU
mula n' 13/STJ.

11/ - E do competendo solidciria entre a
Uniiio, 05 Estados, 0 Distrito Federal e 05 Mu
nicipios a responsabilidade pela prestafiio
do service de saude a populafiio, sendo 0

Sistema Unico de Saude composto pelos refe
ridos entes, conforme pode se depreender do
disposto nos arts. 196 e 198, § 1°, da Consti
tuieiu» Federal. (grifel)

IV - A jurlsprudencia desta Corte encon

tra-se pacificada no sentido de que a compe

tencia e fixada no momenta da propositura

da acac, sendo que, ainda que a reu mude de

domicflio, nao ba a deslocamento da compe

tencia, ex vi do tear do art. 87 do CPC.

V - Na hlpotese presente, a analise dos

requisitos legais previstos no art. 273 do CPC

conduz ao reexame dos fundamentos do

conjunto fatico-probatorto contidos no de

cisum atacado. incidindo, na especie, a Sumula

n° 07 deste Tribunal.

VI - Recurso especial parctelmente pro

vida, para determinar a inclusao do Estado do

Rio Grande do Sui no polo passiva da deman-

da. (CC 102181, ReI. Ministro CASTRO MEIR
PRiMEIRA SE~AO, juigado em 16/02/2009,
05/0312009)."

PROCESSUAI. CIVIL EADMINISTRATIVO
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTR
MENTO- FORNECIMENTO DE MEDiCAMENT
- RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENT
FEDERATIVOS - LEGiTIMIDADE PASSIVA D
UNIAo.

1.Esta Corte em reiterados precedente
tem reconhecido a responsabilidade solid
ria dos entes federativos da Uniiio, Estados
Distrito Federale Municipios no que concern
agarantia do direttoa saude e aobrigafiio d
fornecer medicamentos a pacientes portado
res de doenqas consideradas graves (grifei).

2. Agravo regimental nao provid

(AgRg no Ag 961677/SC, ReI. Ministra EllA
NA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado e
20105/2008, DJ 11/06/2008)

4. Da inexlstencla de Iitiscons6rcio
passivo necessario nas lides em que S

discute 0 dever do Estado de fornecer
medicamentos.

Uma vez reconhecida a solidariedade pas

siva dos referidos entes publicos, no que diz res

peito amaterlallzacaodo direito social em aprec;:o;

imp6e-se uma crftica ao recente posicionamento

adotado pelo Eg. Superior Tribunal de Justka",

'PROCE55UAL CIVIL. CONFUTO NEGATIVO OE COMPETtNClA.
AC;Ao OROINARIA QUE VISA AGARANTIR 0 FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALARIOS
MINIMOS. ART. 3' DA LEi 10.259/2001. UTISCONS6RClO PAS51VO
ENTREOS ENTE5 FEDERATiVOS. POSSI8iUOADE.INTERPRETAC;Ao
AMPLA DO ART. 6', II, DA LEI 10.259/2001. COMPETtNCIA DO
JUJZADO ESPECIAL FEDERAL. 1.°Superior Tribunal de Justka
pacificou a ortentacao de que a competencta dos Juizados
Especiais, em materia crvel, deve ser fixada segundo 0 valor
da causa, que nee pode ultrapassarsessenta salaries mfnimos,
conforme prevlsao do art. 3° da lei 10.259/2001. 2. A referida
lei nao afastaa ccmpetencia desses Juizados para apreciar as
demandasde maior complexidade, bem como asque envoJvam
exame pericial. 3. E plenamente cabivel aos Juizados Especiais
Federals 0 julgamento de lide em que ha litiscons6rcio passive
necessarlo entre a Uniao, 0 Estado e 0 Munlciplo, pols tnexlste
6bice no art. 6°, II, do citado Diploma. Precedentes do STJ. 4.
Ccnfllto conhecido, dedarando-se a competencla do Jufzo
Federal do Juizado Especial Clvel e Prevldenclarlo da Secao
Judiclarta do Estadodo Rio Grandedo SuI. ((( 104.544/RS, ReI.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SE<;:Ao, julgado em
24/06/2009, OJe 28/08/2009)

ue vislumbrou a exlstencia de Iitiscons6rcio pas

~vo necessario, e nao facultative, nos Iitfgios des

sa natureza.

o litiscons6rcio passive necessano requer,

por disposic;ao de lei, ou pela natureza da relacao

de direito controvertida, a particlpacao de todos

os interessados no processo. Todavia, nas lides

que envolvem 0 fornecimento de medicamentos,

nao se verifica a indispensabilidade da presenc;a

da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municipios no p610 passive da relacao jurfdica

processual, pois, na solidariedade passiva, 0 ere

dor tem direito a exigir e receber de urn ou de

alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a

divida comum (art. 27Sdo ee).

Por conseguinte, 0 demandante possui a

faeuldade de escolher em face de qual (quais)

ente(s) federativo(s) ira ajuizar a demanda em co

mente, caracterizando-se nftida hip6tese de litis

cons6rcio passivefacultativo, conforme decidido

pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, no Agravo de

Instrumento 597.141/RS, de relatoria da Ministra

Carmen Lucia, publicado no DJ29/06/2007:

DECiSAo AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECiMENTO GRATUITO DE MEDICAMEN
TOS A PORTADOR DE DOENCA GRAVE. RES
PONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDE
RATIVOS. DIREITO AVIDA EASAUDE. DEVER
CONSTITUCIONAL DO ESTADO. AGRAVO AO
QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relat6rio

1. Agravo de instrumento contra declsao

que nao admitiu a recurso extraordlnarlo, in

terposto com base no art. 102, inc. 11[, alfnea a,

da Constltuicao da Republica.

2. 0 recurso inadmitido tern como objeto

o seguinte julgado do Tribunal de Justk;a do Rio

Grandedo Sui: "APELACAO C{VEL. REEXAME NE
CEssARIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAUDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELlMI

NAR DECARENCIA DEACAO. AUSENCIA DELEGI
TIM/DADE. Emraziio da responsabilidade pre
vista no artigo 196 da Constituifiio Federal, a
legitimidade passiva para a causa consiste na
coincidencia entre a pessoa do reu e a pessoa
de qualquer um dos vtirios entes federativos.
A Dresenca de urn dos varios leqitimados no

polo passivo da rela~iio processual decorre
da escolha do demandante. ia que todos e

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

qualquer um deles tem 0 dever de 'cuidar da
saude e assistencia publica' na forma do in
ciso " do artiqo 23 da Constituiciio Federal.
PreJiminar rejeitada.

(...) 6. Pelo exposto, nao havendo diver

gencia da declsao agravada com a quanta fir

mado como jurisprudencia pelo Supremo Tri

bunal, nego seguimento a este agravo (art. 557,

caput, do C6digo de Processo Civii e art. 21, §

1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal

Federal). Publlque-se. Brasilia, 11 dejunho de
2007. Ministra CARMEN LUCiA Relatora"

Conclusao

a) A cornpetencia dos Juizados Especiais Fe

derais para processare julgar asdemandas ajuiza
das em face da Uniao, do Estado e do Municipio,

que envolvam prestac;6es materiais destinadas a
materlalizacao do direito a saude, encontra seu

fundamento de validade nos principios da espe

cialidade e federativo, inexistindo 6bice, no art. 6°,

II da Lei nO 10.259/01 aformacao do Iitiscons6rcio

passive facultativo nestes casas;

b) Os artigos 196 e 198, §1° da eF preveern

uma hip6tese de solidariedade passiva dos entes

federativos, no tocante a responsabilidade pela

concretlzacao do apontado direito social;

c) 0 carater solidario da obriqacao em co

mente, importa na faculdade, pertencente ao ti

tular do direito subjetivo, de ajuizar a pertinente

demanda em face de um ou de todos os entes

federativos acima arrolados, hip6tese em que a

simples presenc;:a da Uniao atrai a cornpetencia

dos Juizados Especiais Federais, desde que 0 pro

veito econornico pretendido pelo autor nao su

pere, evidentemente, 0 teto de sessenta salaries
mlnimos estabelecido no caputdo art. 3° da Lei nO

10.259/01;

d) A eventual propositura, apenas em face

do Estado e/ou do Municipio, de acao que vise 0

fornecimento de medicamentos, implica no re

conhecimento da incornpetencia absoluta dos

Juizados Especiais Federais para processa-Ia, uma

vez que a presenc;:a da Unlao nos Iitfgios em ques

tao nao eobrigat6ria.
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FUNCIONALIDADE DA BOA-FE OBJETIVA NA SEARA
CONTRATUAL

, Abreviacao de "Bi.irgerliches Gesetzbuch".
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Retornando ao plano do direito comparado,

cabe assinalar que, na ltalia, 0 ana de 1942 repre

sentou um divisor de aquas em relacao aaborda

gem normativa da boa-fe. Evitando circunscreve

la ao trabalho de analise do subjetivismo de cada

(...)

rfdicas" prescrito pelo pandectismo qerrnanico,

tratou a boa-fe basicamente como conceito jurfdi

co indeterminado, analisavel sob 6tica subjetiva.

Com isso,confinava seu uso atarefa de perscrutar

o estado animico da pessoa em face do direito
material em discussao, 0 objetivo era esclarecer

se, em seu lntirno, ela detinha ou nao ciencia da

irregularidade que, na pratica, incidia sobre a situ

acao fatlca da qual participava. Indicando 0 resul

tado da analise que 0 problema verificado nao era

do conhecimento do agente, poderia ele retirar

efeitos jurldicos proveitosos do fato submetido

a deslinde judicial. Exemplo tipico da potencia

Iidade de um indivlduo extrair, qracas a boa-fe

presente em seu estado de animo, consequenclas

favoraveis de um evento, vinha estampado em

dispositivos que regulavam os "efeitos da posse"

exercida na vigencia do "C6digo Bevilaqua":

"Art.490. Ede boa-fe a posse, se 0 pos

suidor ignora 0 vlclo, ou 0 obstaculo que Ihe
impede a aqulslcao da coisa, ou do direito pos
suldo."

2 Comredacao substancialmente identica, 0 C6digoCivil emvigor
(Lei 1OA06/2002) trata da materia, nessa exataordern, nos arts.
1.201,l.214el.219.

Art.51 O. 0 possuidor de boa-fe tem direi
to, enquanto ela durar, aosfrutospercebidos.

(...)

Art. 516. 0 possuidor de boa-fe tern dl
reito a lndenizacao asbenfeitorias necessanas

e utels, bem como,quanto asvoluptuartas, se
Ihe nao forem pagas, a levanta-las, quando 0

puder sem detrimento da coisa. Pelovalor das
benfeitorias necessarlas e utels, podera exercer
o direito de retenceo.'?

Balizamento hlstcrico, Os prim6rdios

da boa-fe remontam ao Dlrelto Romano. Du

rante 0 denominado "periodo classlco", reco

nhecia-se que, na ausencla de preceito legal

especrtico, julgadores dirimissem controver
sias relacionadas a neg6cios jurfdicos lancando
mao de cntenos que prestigiassem as valores
da honestidade, lealdade e sequranca {iudicia

bonae fideI1, com intuito de assegurar que as

contratantes adimplissem as compromissos

assumidos da maneiramaisfiel posslvel.

o revogado C6digo Civil brasileiro de 1916
("C6digo Bevilaqua"), inspirado na linha de regu

la,ao estrita adotada pelo "C6digo Napoleonico"

de 1804 e no sistema ortodoxo de "categorias ju-

No bojo do celebre C6digo Civil frances de

1804 ("C6digo Napoleonico"), a boa-fe foi iguai

mente referida. Constava da parte final do dis

positivo que atribuia aos contratos propensao

de valerem como "lei entre as partes" (art. 1.134)

a prevlsao de que tais ajustes fossem executados

em conformidade com a boa-fe ("bonne foi").

Moidada sob infiuxo da escola [urfdlco-fi

los6fica do pandectismo, que teve na pessoa de

BernhardWindscheid genuine expoente, a codifi

cacao civil da Alemanha que veio a lume em 1900,
identificada como "BGB"', proclamou ser obriga

,aD de todo devedor solver a prestacao assumida
"tal como exija a boa-fe, com consideracao pelos

costumes do trafeqo" (§242). Ocorre que, por as

sumir a estrutura de um sistema fechado e dedu

tivo, no qual 0 apego a "categorias juridicas" pre

viamente definidas com pormenores constituiu
a tonica de elaboracao, esse diploma normative

nao ofereceu ambiente propicio aconcretizacao
da boa-fe como elemento a ser trabalhado, pau

latina e cotidianamente, por meio de uma ativida

de jurisdicional de interpretacao e lnteqracao de

clausulas contratuais.
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individuo, 0 C6digo Civil italiano editado no infcio

dos anos 40 do seculo passado acolheu a boa-fe

como modelo de conduta a ser observado nas ne

gocia~6es em geral, pautando 0 comportamento

dos contratantes ja desde aetapa das neqociacoes

preliminares e norteando a maneira de interpreta

cao das clausulas estipuladas.

No Brasil,0 C6digo de Defesado Consumidor

sobrevindo na forma da Lei 8.078/90 alinhou-se a

tendencia da codlficacao italiana de 1942. Des

tarte, passou tambem a qualificar a boa-fe como

modelo comportamental obrigat6rio nas relacoes

consumeristas. Tanto que, em meio ao conjunto

de clausulas contratuais catalogadas como nulas

de pleno direito, fez inserir as que "estabelecam

obriqacoes consideradas iniquas, abusivas, que

coloquem 0 consumidor em desvantagem exage

rada, ou sejam incompativeis com a boa-fe ou a

equidade" (art. 51, IV).

Resultado da convolacao do Projeto de Lei

634/75, 0 atual C6digo Civil brasileiro, que en

trou em vigor em 11 de janeiro de 2003, foi in

serido no contexto de uma sociedade pontuada

por relacoes contratuais "em rnassa", exposta ao

predominio dos contratos de adesao. 0 reconhe

cimento dos desequilibrios e iniquidades gerados

ao lange do tempo pela aphcacao empedernida

de postulados classicos como a autonomia da

vontade e 0 cumprimento estrito do que fora

pactuado (pacta sunt servanda) levou 0 legislador

civilista a assumir postura de franca rnitiqacao do

formalismo que caracterizou a revogada codifica

~ao de 1916. Como bem pondera Miguel Reale,

tres foram as premissas adotadas no prop6sito

de erigir um novo e mais sofisticado modelo de

C6digo Civil: a) eticidade, reveladora da enfase em

cristalizar a boa-fe nao apenas como mero estado

de animo deste ou daquele agente, mas sobretu

do como "norma que condiciona e legitima toda

a experiencia juridica, desde a interpreta~ao dos

mandamentos legais e das clausulas contratuais'

ate as suas ultimas conseqOencias"'; b) socialida

de, destinada a harmonizar 0 vasto quantitativo

3 Hist6ria do novo C6digo Civil. Sao Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005, p. 248.

de interesses individuais com 0 interesse socia

c) operabilidade, dando preferencia ao empreg

da tecnlca das dausulas gerais ou abertas, assi

compreendidas como aquelas "nao subordinada

ao renitente prop6sito de um rigorismo juridic

cerrado, sem nada se deixar para a imagina~a

criadora dos advogados e juristas e a prudente

mas nao menos instituidora, sentence dos juizes"\

Nesse novo cenario do ordenamento civil brasl

leiro emerge como indefectivel a constatacao d

que, nos contratos em geral, a boa-fe constitui ele

mento a ser amplamente utilizado para assegurar

que distorcoes e abusos na estipulacao e no cum

primento de clausulas sejam objeto de oportuna e

eficaz eliminacao.

Cotejo entre boa-fe objetiva e boa-fe sub"
jetiva. Na fei~ao subjetiva, a boa-fe nao se apre

senta como principio juridico propriamente dito.

Exprime, em verdade, 0 posicionamento de que

desconhece a existencia, no plano fatico, de de

feito ou irregularidade incidente sobre a situaca

que esteja vivenciando. Do individuo que cultiva

em seu intimo, a conviccao de que a conduta as

sumida perante um objeto ou uma outra pesso

e escorreita, nao padecendo, po is, de nenhum

macula. Por isso e que, se fulminada for a relacao

juridica de que e parte, fara jus, nao obstante, a tu{

tela do ordenamento legal, angariando para si al

guns efeitos favoravels, E0 que sucede, no ambito

do direito obrigacional, com 0 solvens que paga

alquern que se mostra, aos olhos da sociedade

como habilitado a dar qultacao (credor putativo)

Como assinala o art. 309 do vigente C6digo Civil,

ainda que adiante venha a ser provado que quem

recebeu nao era verdadeiramente titular da quell

dade de credor, 0 pagamento sera valido, tolhen

do a invocacao da maxima "quem paga mal, pag

duas vezes".

Diferentemente, a boa-fe objetiva e de indo

le principiol6gica, assumindo contornos de uma

clausula geral que consagra e imp6e a ado~ao de

modelos comportamentais calcados na etica e na

lealdade. Propicia a elabora~ao de um arquetipO

social que valoriza regras de conduta ("standar-

, Ibidem. p. 248.

ds") direcionadas ao cumprimento das obriga

~6es em ambiente permeado pelo equilibrio e a

coopera~ao das partes envolvidas. Conforme es

c1arecedora Ii~ao de Gustavo Rene Nicolau, cuida

se de um postulado que estabelece "padrao con

creto de conduta reta, proba, integra, zelosa que

os contratantes devem guardar entre si, sob pena
de - nao 0 fazendo - estarem em ultima analise

deseumprindo 0 contrato'", A prop6sito, antes

mesmo da celebracao de um contrato, vale dizer,

na fase reservada as neqoclacoes preliminares, ja
e exigido de quem manifesta 0 prop6sito de figu

rar numa futura relacao obrigacional atuacao que

prime pela boa-fe no trato com seu interlocutor'.

Mais ainda, devido a dinarnica pr6pria dos con

tratos, notadamente daqueles de execucao con

tinuada, a clausula geral da boa-fe objetiva nao se

cireunscreve a conjuntura existente na epoca da

constitulcao dos ajustes, comportando plena inci

dencla ao lange de seu cumprimento, como for

ma de solver desavencas quanto a interpretacao

de dispositivos contratuais, de colmatar lacunas

no conteudo avencado e de sanar distorcoes que

ponham em risco a manutsncao da lealdade que

existia no momento da contratacao, Nesse senti

do, merece reaIce 0 Enunciado n° 26 da I Jornada
de Direito Civil:

"A dausula geral contida no art. 422 do
C6digoCivilimp6e aojuiz interpretare, quando
necessario, suprire corrigir0 contratosegundo

a boa-fe objetiva, entendida como a exiqencla

de comportamento leal dos contratantes."

Funcao interpretativa. 0 C6digo Civil de
2002,ap6s assentar que "nas declaracoes de von

tade se atendera mais a intencao nelas consubs
tanciada do que ao sentido literal da Iinguagem"

(art. 112), enfatiza que a boa-fe constitui vetor

permanents na dina mica de interpretacao dos

; Implicat;6es praticas da boa~fe objetiva. In: HIRONAKA, Giselda
Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, FltlVio (Coord.). Direito
Contratual: temas atuais. Sao Paulo: Metodo,2007, p. 11S.

6 Editado por ocasiao da I Jornada de DireitoCivil, realizada pelo
Conselho daJusti<;a Federal em setembro de 2002, 0 Enunciado
n° 25 preconiza ser a boa-Fe aplicavel nao apenas antes, mas
ate mesmo depois de findo 0 contrato, estando assim redigido:
kO art. 422 do C6digo Civil nao inviabiliza a aplica<;ao pelo
julgador do principio da boa-Fe nas fases pre~contratual e pos~
Contratual."

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

neg6cios juridicos (art. 113), estabelecendo, ain

da, como dever comum dos contratantes, "guar

dar, assim na conclusao do contrato, como em sua

execucao, os principios de probidade e boa-fe"

(art. 422). A rigor, a exiqencla de Iisura nas relacoes

intersubjetivas desponta configurada ja antes da

conclusao de uma avenca, na denominada "fase
pre-contratual". Outrossim, conforme as circuns

tanclas do case, comporta subsistencia ate mes

mo depots da cessacao formal do vinculo mantido

entre aspartes ("fase p6s-contratual")'.

Cuidando 0 interprete para nao incorrer

no extremo e pernicioso ate de rnanlpulacao do

contrato, 0 que ocorreria, como adverte Nelson

Rosenvald, "se sobrepujasse a intencao das partes

e 0 interpretasse com 0 sentido que entendesse

justo terem as partes estlpulado'", deve prestigiar

linha de interpretacao que aclare 0 real conteudo

da neqociacao sob analise, harmonizando-a, tan

to quanta possivel, com a finalidade economlco

social de alcance esperado para ajustes de igual

natureza juridica.

No cumprimento da missao de interpreter

um contrato sob 0 prisma da boa-fe objetiva, dele

extraindo os mais legitimos efeitos pretendidos

pelos participes da neqociacao, e necessarlo ter

em conta nao apenas os deveres principais que 0

comp6em. Igualmente relevante para otimizar 0

comportamento dos contratantes, possibilitando

que cada um deles alcance a contento 0 fim visa

do com a contratacao, e fazer valer a observancia

de deveres anexos de conduta. Tarnbern referidos

como instrumentais, laterais ou complementares,

esses deveres imp6em as partes "postura cola

boracionista rumo ao adimplemento e ao bem

cornum'". Dessemodo, em vez de rivalidade e an

tagonismo, devem oscontratantes (assimtambern

os interessados em contratar) balizar seu compor

tamento por um efetivo senso de coopera~ao,

7 Nesse sentido 0 teordo Enunciado 25daIJornada deDireito Civil.
realizada em dezembro de 2002 sobcoordena<;ao do Centro de
EstudosJudiciarios doConselho daJusth;:a Federal: "0 art.422 do
Codigo Civil naoinviabiliza a aplica<;ao pelojulgadordoprincipio
da boa~fe nas fases pre~contratual e pos-contratual."

8 Dignidade humana e boa-Fe no C6digo Civil. Sao Paulo: Saraiva,
200S, p.92.

9 ROSENVALD, Nelson, idem,p. 93.
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agindo - por iniciativa propria ou, se necessario,
por ato de coercao estatal - de modo a garantir

que 0 cicio natural do contrato (neqoclacoes pre

Iiminares, ajustamento, execucao e liberacao final

pelo adimplemento) seja adequadamente percor

rido.

o desdobramento dos deveres anexos pode

ser feito em tres grandes vertentes.

A primeira consiste na rede de protecao,

criada para amparar os interesses de cada parti

cipe da relacao contratual, inibindo ou afastando

situacoes de constrangimento ou de lesao, Como

exemplo de dever anexo de protecao tem-se 0 en

tendimento jurisprudencial cristalizado na Sumu

la 130 do Superior Tribunal de Justice (STJJ, que

acrescenta, a obriqacao principal da empresa de

fornecer bens ou services de qualidade, 0 dever

anexo de responder, "perante 0 cliente, pela repa

racao de dano ou furto de veiculo ocorridos em

seu estacionamento".

A segunda vertente abriga os deveres de

esclarecimento ou de inforrnacao. Por meio dela

e Iidimo compelir quem participa (ou tenciona

participar) de um contrato, e que disponha de

maior e mais profundo conhecimento das impli

cacoes que 0 ajuste pode ter na esfera de direitos

e obrlqacoes da outra parte, a formular em favor

desta alertas explicativos das hipoteses gerado

ras de gravame especial ou de ruptura antecipa

da do vinculo obrigacional. Eo 0 que sucede, por

exemplo, em contratos de arrendamento mer

cantil, usualmente celebrados sob forma padro

nizada (contratos de adesao) e com previsao do

cabimento de medida Iiminar de reinteqracao de

posse, circunstancias essas que, somadas a possi

bilidade de purqacao da mora pelo arrendatario,

culmina ram na edicao de verbete sumular assirn

redigido:

"No contrato de arrendamento mercan

til (leasing), ainda que haja clausula resolutiva
expressa, e necessaria a nottficaceo previa do
arrendatario para constitui-lo em mora." (SU
mula 369 do STJ)

o terceiro agrupamento expressive de de

veres anexos compreende os que estabelecem a

sujei~ao do comportamento dos contratantes (ou

interessados em contratar) ao crivo da lealdade.

escopo maior e fulminar, de preferencla ja no nas

cedouro, conduta que induza ao desvirtuament

da finalidade prevista com a rnaterlallzacao d

neqocio juridico ou ao desequilibrio entre as pres

tacoes assumidas pelas partes. De larga utiliza~a

na seara dos contratos de adesao, essa filtrage

fundada no valor da lealdade impede, inclusiv

mediante emprego da tecnlca da "lnterpretaca

mais favoravel ao aderente" (in dubio contra stipu
latorem), albergada pelo art. 423 do Codlqo Civi

de 2002, 0 surgimento de dlstorcoes que pode

riam advir da apllcacao literal de clausulas redi

gidas unilateralmente. lIustrando a incldencla d

lealdade nas relacoes negociais, evocam-se dua

sltuacoes apreciadas em ambito judicial: a) a do

reconhecimento como clausula abusiva, por iss

mesmo destituida de eficacia juridica, da estipu

lacao de limite temporal de internacao hospitala

do segurado que firmou contrato com operador

de plano de saudelO
; b) a orientacao segundo a

qual, para fins da cobertura da apolice de seguro,

a expressao "danos pessoais" abrange tambern

reparacao pleiteada a titulo de danos morals".

Puncao integrativa. Via de regra, em re

verencla ao postulado da securance juridica;

vislumbra-se no contrato vocacao para enquadra

mento como "ato juridico perfeito". As dausula

nele contidas vinculam os contratantes, devendo,

em principio, ser cumpridas com justeza. A das

sica expressao pactasunt servanda ainda goza d

elevada dose de robustez, servindo de fomento a

fief satisfacao das prestacoes assumidas volunta

riamente em decorrencia da formacao do vinculo

contratual. Eo ineqavel, entretanto, que 0 ritmo di

narnlco da sociedade conternporanea, permeado

por relacces obrigacionais estabelecidas em larga

escala e com conteudo no mais das vezes padro

nizado (contratacces "em massa"), rende ensejo a

situacoes nas quais a revisao do teor e do alcance

de uma ou mais dausulas avulta necessaria como

forma de elidir manifestas dlstorcoes surgidas logo

na origem da estipulacao (defeitos conqenitos) ou

10 Sumula 302/STJ.

11 Cf., entre outros, STJ no REsp 591.729, ReI. FERNANDO
GON~ALVES, DJ 28.11.2005.

de restabelecer 0 equilibrio perdido ao lange da

execu~ao contratual (fatos supervenientes).

Quando nao levada a efeito por consenso

dos proprios envolvidos, essa revisao e passivel de

implemento na via judicial. Nesse ponte, e opor

tuna a transcricao de diretriz doutrinaria consa

grada pela I Jornada de Direito Civil, promovida

pelo Conselho da Justka Federal em dezembro

de 2002:

"A func;ao social do contrato, prevista
no art. 421 do novo Codiqo Civil, nee elimina
o principiada autonomia contratual, masate

nuaau reduz0 alcance desse principiaquando
presentes interesses metaindividuais ou inte
resse individual relativo adignidade da pessoa
humana." (Enunciado 23)

Seja como for, impende que 0 procedimen

to revisional se de com elevado grau de parcim6

nia, a firn de nao aniquilar 0 aludido principio da

sequranca juridica. Alias, e premissa para 0 exlto

da revisao contratual que sua pratica seja pauta

da pelo cuidado de conservar os alfcerces do que

fora pactuado, 0 nucleo do acordo de vontades

formulado pelos responsaveis por sua materia

lizacao, 0 impeto judicial da mcdlficacao ampia

e indiscriminada revela-se ternerario, a medida

que de seu exercicio pode resultar uma completa

desfiquracao dos motivos que levaram as partes,

em epoca mais remota, a declsao de firmar com

promissos reciprocos. Bem por isso, colhe-se na

jurisprudencla orientacao, de resto aplicavel as

avencas em geral, sobre a postura recornendavel

ao Judiciarlo em face de dispositivos contratuais

maculados por abuse:

"Nos contratos bancarios, e vedado ao
julgador eonheeer, de oficlo, da abusividade
das clausulas.' (Surnula 381 do STJ)

Arniude, a funcao integrativa da boa-fe

encontra campo apropriado para deflaqracao

quando apurada a ocorrencia de uma entre duas

hipoteses de desequilfbrio: a) a lesao, de indole

conqentta, vale dizer, instalada no momenta da

conclusao do neqocio juridico, fruto da Inexperi

encia ou premente necessidade que leva alquern

a "prestacao manifestamente desproporcional

ao valor da presta~ao oposta" (art. 1S7 do CC de

I Jornada de Direito Civil e Proeessual Civil

2002); b) a onerosidade excessiva, causada por

fate superveniente que repercuta sobre a base do

neqocio juridico anteriormente constituido, acar

retando em detrimento de uma das partes sacrifi

cio incompativel com 0 proveito que ela obteria

se a relacao contratual permanecesse intacta ate 0

ponto programado para seu encerramento.

Em meio a gama de casos aptos a ensejar

revisao na orbita judicial para equalizar, mediante

inteqracao embasada na boa-fe objetiva, direitos

e obrlqacoes dos contratantes destacam-se: a) a

brusca e exacerbada vartacao do dolar em janeiro

de 1999, moeda entao utilizada como parametro

de calculo das prestacoes de financiamento con

traldo pelo regime de arrendamento mercantil

("leasing"). conducente ao entendimento da ne

cessidade de mudanca da clausula de indexacao

para, em carater equitativo, repartir entre credor e

devedor, em partes iguais, 0 valor correspondente

a variacao cambial ocorrida naquela epoca 12; b) 0

reconhecimento do abuso de clausula, inserta em

contrato de seguro de cerro, prevendo indeniza

~ao pelo valor de mercado do bem objeto de sinis

tro e, de outro lade, cobranca do premio baseada

em apolice de quantia mais elevada".

Fun~ao Iimitadora. Ha muito vigora no or

denamento positive brasileiro comando, referido

comumente pelo status de "norma supralegal",

determinando que toda lei ha de ser aplicada se

gundo criterlo teleoloqlco, em atencao "aos fins

sociais a que ela se dirige e as exiqenclas do bem

cornum'?", Mais recentemente, por meio do CO

digo Civil editado em 2002, a observancia desse

criterio teleoloqico foi erigida em requisito de le

gitimidade para exercicio de direitos na dina mica

do cotidiano, sob pena de ser tal exercicio cons i

derado abusivo em razao norma nestes termos

grafada:

12 Paradigma dessa inteleccao e a julgamento proferido pelo
STJ no REsp472.594, ReI. piaccrdao Al.Dlfc PASSARINHO
JUNIOR, DJ 4.8.2003.

13 Nesse sentldo decidiu a STJ em EREsp 176.890, ReI.
Waldemar Zveiter, OJ 19.2.2001.

14 Art. 5° da Lei de lntroducao ao C6digo Civil (Dec.del
4.657/42).
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"Art. 187. Tambern comete ate llfctto 0

titular de urn direito que, ao exerce-lo, excede

manifestamente as limites impastos pelo seu

fim econ6mico au social, pela boa-fe au pelos
bans costumes."

o que se visa, com a lirnltacao estabelecida

pela dausula geral acima transcrita, e evitar que

alquern, a pretexto de fazer valer uma pretensao

subjetiva, deflagre, inesperada e subitamente,

reviravolta em quadro que se encontrava razoa
vel mente consolidado pelas ctrcunstancias fatlcas
e pelo decurso do tempo. Isso pode ocorrer, por

exemplo, em decorrencia da:

- assuncao de comportamento contradit6rio

com outro anteriormente desenvolvido, esbar
rando na prolblcao de venire contra factum pro

prium. Assim, 0 credor que aceita pagamento rei

terado de prestacoes em local diverse do previsto

no contrato, nao pode depots, mediante nitida

lnconqruencla comportamental, alegar a mora do

devedor (art. 330 do C6digo Civil);

- inercia do titular de um direito por lange

decurso de tempo, aliada a indicios objetivos de

que esse direito nao mais seria exercido, ate mes

mo pelo desequilibrio que acarretaria a partir do

cotejo entre 0 beneficio de quem 0 invoca e 0

prejuizo da pessoa em face de quem e pleiteado.

Oesignada pelo termo supressio, essaletargia pro

longada ja obstou a retomada, pelo condominio,

de area comum que fora anexada e utilizada com

exclusividade por um dos cond6minos anos a fio,
respaldado por autortzacao da assembleia condo

minial, e que nao mais se revelava utll para uso da

coletividade. Ponderou-se, 11 mingua de fato novo

justificando 0 proveito da retomada da aludida

area, ser mais consentaneo com a estabilidade das

relacoes intersubjetivas, manter 0 cenarlo fatlco

delineado de longa data15;

- propositura de acao de busca e apreensao

de bem alienado fiduciariamente em desconside

racao ao fato de que a quase totalidade do con

trato ja fora adimplida pelo devedor fiduciante,

restando somente uma prestacao por pagar. Por

incldencla da "teoria do adimplemento substan-

15 STJ no REsp 325.870, ReI. GOMES DEBARROS, OJ 20.9.2004.

cial" ("substancial performance"), faz-se necessari

afastar essa prstensao de investida contundent

sobre 0 objeto financiado, restando ao credor

prerrogativa de cobrar a prestacao faltante. Oi

correndo sobre 0 tema, pontifica Jones Figueired

Alves que "a hip6tese da resolucao contratual po

inadimplemento havera de ceder diante do pres

suposto do atendimento quase integral das obr

ga~6es pactuadas, em posicao contratual na qu

se coloca 0 devedor, nao se afigurando razoavsl

extincao do contrato.?"
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Resumo: 0 artigopropos que a normado art.620 do

epe nao euma clausula geral de protecao do executado,

mas, sim, uma clausula geral de protecao contra 0 abuso

pelo direitodo exequente,

Abstract: This paper offers a new interpretation to

article 620 of the Code of Civil Procedure, according to

which it is not a general clause to protect the execution

debtor, but ageneralclause of protectionagainst the abu

se of rights bythe execution creditor.

Palavras-chave: Execucao - abuso do direito - prin-

Key-words: Execution - abuse of right - principle

o art. 620 do CPC consagra 0 principio da

execucao menos onerosa ao executado: "Quando

por varies meios 0 credor puder promover a exe

cucao, 0 juiz rnandara que se faca pelo modo me

nos gravoso para 0 devedor".

Eprecise compreender corretamente a nor

ma: "(...) a opcao pelo meio menos gravoso pres

sup6e que os diversos meios considerados sejam

igualmente eficazes'". Assim, havendo varies

meios executivos aptos 11 tutela adequada e efe

tiva do direito de credito, escolhe-se a via menos

onerosa ao executado. 0 principio visa impedir a

execuc;:ao desnecessariamente onerosa ao executa
do; ou seja, a execu,ao abusiva.

o principio aplica-se em qualquer execucao

(fundada em titulo judicial ou extrajudicial), direta

ou indireta, qualquer que seja a prestacao execu

tada (fazer, nao-fazer, dar coisa ou dar quantia)'.

I MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. 'Tendenclas na execucao
de sentences e ordens [udlclals", cit., p. 221. Neste sentido,
MARINONI, LuizGuilherme;MITIDIERO, Daniel. Cddigo deProcesso
CiVil, comentado artigo porartigo. Sao Paulo: RT, 2008, p.624.

1 ZAVASCK1, Teori Albino. Comentdrios aoC6digo deProcesso Civil.
2a ed.Sao Paulo: RT, 2003, v.8, p.400.

Professor Fredie Didier Jr.

Trata-se, como se ve, de norma que protege

a boa-fe, ao impedir 0 abuso do direito pelo credor

que, sem qualquer vantagem, se valesse de meio

executive mais danoso ao executado. Nao parece,

porern, que tal principio destine-se a proteger, ao

menos primordialmente, a dignidade do executa

do, suficiente e adequadamente protegida pelas

regras que limitam os meios executivos, princi

palmente aquelas que preveem as impenhorabi

Iidades. Esse principio protege a etica processual,

a lealdade, impedindo 0 comportamento abusivo

do exeqUente. Trata-se de aplkacao do principio

da boa-fe processual. A identificacao do valor pro

tegido e muito importante para a ponderacao que

se precise fazer entre esse principia e 0 principia

da efetividade.

Ha quem encare 0 principio da boa-fe como

o corolario do principio da dignidade da pessoa

humana3. Oessaforma, ao proibir a execucaoabu

sivamente onerosa, a principio tarnbern serviria 11
tutela da dignidade da pessoa humana, ainda que

mediata ou reflexamente.

Nao se deve entender essa norma como uma

clausulagera!de protecao ao executado, que infer

maria todas as demais regras de tutela do execu

tado (principio do favordebitoris') espalhadas pela

leqlslacao'. 0 principio e uma dessas normas de

3 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e oca-te no C6digo
Civil. Sao Paulo: Saraiva, 2005, p. 186 e segs; NEGREIROS, Teresa.
Fundamentos para uma interpretacdo constitucionaf doprincfpio
daboa-te. Rio deJaneiro: Renovar, 1998, p.224-274.

4 Prtnclplo quefundamenta asregras deprotecao aodevedcr, para
alguns um principle geral dodireito(ALVES, Jose Carlos Moreira.
"0 favor debitoris como principio geral do dlrelto". Revista do
Advogado. Sao Paulo: AASP, 2006, n.26, p. 98-108.)

5 Epor lsso que se nao faz,neste memento, uma lista comtodas
as regras de prorecao ao executado, como se costurna fazer
na analise deste princlplo, opcao doutrinaria de DINAMARCO,
Candido Rangel. Institui<;6es de direito processuaf eivif. Sao
Paulo: Malheiros Ed., 2004, v. 4, p. 57-58; G6ES, Gisele Santos
Fernandes. "A base etica da execu<;ao por sub-roga<;ao no
processo civil brasileiro: as principios da idoneidade do meio
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acesso 11 justice, incrementado ap6s a publicacao

do Iivro de Mauro Cappelletti e Bryant Garth. E

emblernatlco 0 seguinte trecho da obra:

A expressao 'acesso 11 Justice' e reconhecida

mente de dificil definicao, mas serve para deter

minar duas finalidades basicas do sistema juridico

- 0 sistema pelo qual as pessoas podem reivindi

car seus direitos e/ou resolver seus litlgios sob os

auspicios do Estado. Primeiro, 0 sistema deve ser

igualmente acessivel a todos; segundo, ele deve

produzir resultados que sejam individual e social

mente justos. Nosso enfoque, aqul, sera primor

dialmente sobre 0 primeiro aspecto, mas nao po

deremos perder de vista 0 segundo. Sem duvlda,

uma premissa basics sera a de que a justice social,

tal como desejada por nossas sociedades moder

nas, pressupce 0 acessoefetiv02

Osautores, portanto, reconhecem 0 cariz de

mocratico do exercicio da jurtsdicao ao exporem

as causas econornlcas, organizacionais e proces

suais que impedem 0 acessode todos 11 defesa de

direitos, propondo solucoes.

De fate, a primeira causa fundamental

identificada e a barreira econornica, que resulta na

exclusao dos mais pobres, em razao do alto custo

exigido para a obtencao de inforrnacao juridica e

representacao adequada, agravado no Brasilpelos

baixos indices educacionais. A segunda, 0 empe

cilho organizacional, resultado de uma sociedade

de massa que confere importancia a direitos dlfu

sos,cuja protecao eficaz torna impr6pria a solucao

individualizada e requer tutela sob prisma coleti

YO. A terceira, 0 obstaculo processual, ao demons

trar que, em certas areas ou especles de Iitigios,

a solucao ordinaria - centrad a na solucao hetero

noma do conflito mostra-se inadequada, sendo

1- Estado Democratico de Direito

Adotado expressamente no artigo 1°da Car

a Federal, 0 Estado Democratico de Direito se

otabiliza pelo destaque 11 soberana particlpacao
opular no processo decis6rio estatal, tendo em

ira a efetiva igualdade a fim de alterar 0 status

uo (art. 3°).

De fate, para Jose Afonso da Silva 0 Estado

rasileiro deve observar, alern da constitucionali

ade,do sistema de direitos fundamentals, da jus

i,a social,da igualdade, da dlvlsao de Poderes, da

eguran~a juridica e da legalidade, 0 principio de

ocratico, ao adotar uma democracia representa-

ivae participativa, pluralista, garantia de viqencia

eficaciados direitos fundamentais a todos. 1

Nesse ambiente constitucional, nao tem

ais lugar 0 absenteismo do Estado, pr6prio de

ma concepcao liberal, exiqindo-se, a partir de

8,efetiva intervencao, clrcunstancla que confere

estaque ao Poder Judiclario como concretizador
Ultimo da Lei Fundamental.

II - Acesso 11 justice como democracia

Por certo, a insuficiencia da doqmatlca pro

essual tradicional para Iidar com tema e patente,

orque pensada para uma sociedade "do homem

edio" e para um Estado liberal, pressupondo

maconcepcao de orqao jurisdicional baseada na

gualdade formal das partes, com regras de ajui

amento inflexiveis, altos custos, prazos preclusi
vos, prollferacao de ritos e nurnero excessive de
nulidades.

Por forca de uma Constltuicao dirigente,

ma nova perspectiva de prestacao jurisdicional e

'mperiosa, 0 que tem merecido crescente atencao

a doutrina, especialmente com 0 movimento de

cMIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comectartoz
C6digo deProcesso Civil. 2aed.Rio deJaneiro: Forense, 2002, t.
p.33.

permite que se erie um direito ao parcelamen
da divida, ou direito ao abatimento dos juros e

corre~oo monetaria etc. Tambern nao e correta

interpretacao que pretende extrair do texto no

mativo a impossibilidade de penhora de dinhei
porque e sempre mais oneroso ao executado:
penhora de dinheiro e sempre mais favoravel

exequente, nao existindo outro meio tao efic

quanta ele.

o principio autoriza que se entenda licito

executado pedir a substituicao do bem penhor

do por dinheiro, a qualquer tempo. Nao ha jus

ficativa que possa impedir essetipo de provide

cia, sempre mais favoravel ao exequente e que, Q

caso concreto, pode revelar-se como menos on

rosa ao executado",

Trata-se de principio que frequentemen

entrara em rota de colisao com 0 principio da ef
tividade, 0 que torna ainda mais importante a co

reta ldentificacao do seu conteudo doqrnatico,

e da menor onerosidade". Execucao no processo civil: novidades
& tecdencias. Sergio Shimura e Daniel A. Assurnpcao Neves
(coords.). SaoPaulo: Metodo. 2005, p. 111-112;SHIMURA, Sergio.
"0 prtnclplo da menorqravosidade ao executado". Execw;oo civil
e cumprimento da sentem;a. Gilberta Gomes Bruschi e Sergio
Shimura. SaoPaulo: Metodo,200?, v. 2, p. 540 e segs.

G 0 art. 187 do C6digoCivil tambem consagra uma c1dusula geral
sabre 0 abuso do direito: "Tambem comete ato llfcito a titular
de urn dlrelto que, ao exerce-lo, excede manifestamente as
llrnites impostos pelo seu fim econ6mico ou social, pela boa-fe
ou pelos banscostumes". As normas tern natureza e finalidade
semelhantes.

7 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.C6digode Processo
Civil, comentado artigo porartigo. Sao Paulo: RT, 2008, p. 624.

II PONTES DE MIRANDA entende que a norma se apnea tambem a
lnterpretacao do propriotitulo executlvo: "Avai executar Bpelo
contrato em que B prometeu construlr uma ponte sabre 0 rio
Hmltrofe. e 0 contratodlz que ha de serpontede dezolto metros;
Aentendequeeemcurve, porque dozemetros bastarlam, e B, em
retas. comsubidas aoslados do rio; naduvlda, sendo mais barata
a ponte em rete, 0 art. 620 favorece a B". (MIRANDA, Francisco
Cavalcantl Pontes de.Comentatiosao C6digo deProcesso Civil. 2"
ed. Riode Janeiro: Forense, 2002, t. 10, p. 35). Assim, tarnbem,
ZAVASCKI, Teor! Albino. Comeruartos ao C6digo deProcesso Civil.
2" ed. SaoPaulo: RT, 2003, v. 8, p. 400.

protecao do executado, e nao a fonte de todas as

outras.O art. 620 do CPC e uma dausula geral, que

serve para impedir 0 abusa do direito pelo exe

quente: em vez de enumerar situacces em que a

opcao mais gravosa revelar-se-ia injusta, 0 legisla

dor valeu-se, corretamente, de uma clausula geral

para reputar abusivo qualquer comportamento

do credor que pretender valer-se de meio executi

vo mais oneroso do que outro igualmente idcneo

11 satisfacao do seu credito'.

A aplicacao do principio pode dar-se ex offi

cio': se 0 credor optar pelo meio mais danoso,

pode 0 juizdeterminarque aexecucao sefaca pelo

meio menos oneroso. Mas, autorizada a execucao

por determinado meio, se 0 executado intervier

nos autos e nao impugnar a onerosidade abusi

ve, demonstrando que ha outro meio igualmente

idoneo, havera preclusao, 0 principio protege 0

executado; nao se pode dispensar a preclusao, se

o executado nao impugnar a opcao indevida do

exequente no primeiro momenta que Ihe couber

falar nos autos.

o principio noo autoriza a interpretacao de

que 0 valor da execucao deve ser reduzido, para

que 0 executado possa cumprir a obriqacao, ou de

que se deve tirar 0 direito do credor de escolher a

prestacao na obrlqacao alternatlva",muito menos

Escola de Magistratura Federal da Primeira Reqlao
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necessaries rnelos alternativos de cornpostcao do

litigio (arbitragem, conciliacao e rnedlacao).

Ora, como visto, a conforrnacao de um Esta

do Democratlco de Direito irnpoe superar tais bar

reiras a firn de realizar a clausula constitucional do

ample acesso a Justice. Como, porern, concretizar

o imperativo de prestar jurisdicao, de forma cele

re e efetiva, num pais de profunda desigualdade

social e regional, com dlstanctas espaciais gigan

tescas?

III - Juizado Especial Federal

Inegavelmente, uma das solucoes para su

perar barreiras de acesso a Justice e a criacao de

[uizados para conflitos de menor complexidade e

de baixo valor, com procedimentos simplificados

e atuacao direta dos jurisdicionados.

No Brasil, a primeira iniciativa de implan

tar tais juizados aconteceu no Rio Grande do 5ul

em 1982, na Comarca de Rio Grande, por acao do

entao Juiz de Direito Antonio Guilherme Tanger

Jardim. 0 sucesso fez reproduzir a experiencia em

outras comarcas e em outros Estados, culminando

com a Lei 7.244/84, que disciplinou os Juizados de

Pequenas Causas.

Previstos no artigo 98 da Constituicao, os

juizados foram regulamentados pela Lei 9.099/95,

sob a denornlnacao de Juizados Especiais Cfveis,

adotando expressamente os princfpios da orali

dade, simplicidade, informalidade, economia pro

cessual e celeridade, buscando a conclllacao (art.

2°) e dispensando, de regra, 0 pagamento de cus

tas e a interrnediacao de advogado.

Nota-se, assim, 0 desiderato legislativo de

realizar 0 comando da Carta Magna, transpondo

o obstaculo processual e econornico, notadamen

te pelo acesso gratuito em primeiro grau e pelo

acento a importancia da conclliacao, meio com

positivo baseado em concessao mutua das partes

que afasta 0 confronto e busca 0 consenso.

No ambito da Justic;a Federal, ap6s a EC

22/99, foi editada a Lei 10.259/2001 disciplinando

os Juizados Especiais Federais. Novamente, 've-se

a concretizac;ao de acesso a justic;a, agora com 0

trac;opeculiar do controle jurisdicional da atuac;ao

estatal: desnecessidade de advogado, simplifica-

cao recursal e dos atos processuais, vedacao de

prazos diferenciados, dispensa de reexame neces

sario, pagamento por requlsicao de pequeno va

lor e possibilidade de seqUestro de verba publica.

Alern disso, a cornpetencla para causas pre

videndarias (art. 3°, § 1°, lll) importa em facilida

de de protecao judicial a direitos fundamentais

titularizados por pessoas vulneraveis econcmka

e socialmente: idosos (aposentadoria), enfermos

(auxflio-doenc;a), menores e incapazes (pensao,

amparo social e aposentadoria).

No Tribunal Federal da l' Regiao, os Juizados

Especiais Federais foram instalados nas Secoes e

Subsecoes. Sao 31 Varas Federais nas Capitals, tres

JEFs Destacados (que funcionam de forma auto

noma, com estrutura pr6pria cedida e destacada

da Vara), 12 JEFs Adjuntos a Varas da Capital e 40

JEFs Adjuntos em Varas de Subsecoes (funcionam

dentro da estrutura da Vara).

IV - Juizado Especial Federalltinerante

Numa perspectiva constitucionalmente ade

quada, 0 Tribunal Federal da l' Regiao, com sede

em Brasilia e cornpetencia alcanc;ando 80% do ter

rit6rio nacional (14 unidades da federacao), te

promovido tambern 0 deslocamento da estrutur

de Juizados para localidades distantes dos gran

des centros urbanos. Sao os Juizados Especiais lti

nerantes, iniciados em 2003 e com expressa prevl

sao constitucional a partir da EC 45/2004.

Para tanto, 0 Tribunal planejou tres formas

de deslocamento dos Itinerantes: terrestre - ap6s

convenio com a Petrobras, que fez a doacao do

veiculos, ja foram utilizadas na fase de aterrna

cao e de audiencia duas carretas, devidamente

mobiliadas e equipadas; fluvial - considerando

particularidade da Reqiao Norte, 0 Tribunal Ian

cou 0 projeto "Justic;a 50bre as Aguas", realizando

Itinerante em embarcac;ao, ap6s convenio com 0

Tribunal de Justic;a do Amapa e com 0 Governo do

Estado do Amazonas; terrestre fixo - ocorre e

determinada localidade com uso de instalac;oesfi

sicas da municipalidade ou de outras instituic;oes

conforme 0 art. 107, § 2°, da Constituicao Federal.
J

A realizacao do Itinerante ocorre em tres eta

pas:divulqacao - 0 Juiz Federal coordenador visita

a sede do municipio onde sera instalado, a firn de

promover a divulqacao do evento e obter apoio

das autoridades e da populacao, com utilizacao

ate da mldia local; atermacao - servidores, esta

giarios e mesmo voluntarios coordenados pelo

Iulz Federal retornam a localidade para realizar 0

atendimento da populacao, quando sao registra

des os pedidos e designadas as audiencias: audi

encias - fase final, a equipe do Juizado regressa ao

municfpio a firn de realizar as audiencias, quando

sao ouvidas as partes e testemunhas e realizadas

pericias e outras diliqenclas instrut6rias.

v - Juizado Itinerante na reqiao
amaz6nica de Borba/AM

Com presenc;a do Ministerio Publico Federal,

da Defensoria Publica da Uniao, da Procuradoria

da Uniao e da Procuradoria Federal, alem de fun

cionarlos publlcos federais (IN55 e Policia Federal)

e municipais, de 18 a 30 de maio foi realizada em

Borba/AM, as margens do Rio Madeira, a fase de

audiencla do Itinerante terrestre fixe, que atendeu

tambem habitantes das cidades de Nova Olinda

do Norte, Novo Aripuana e Autazes. Os dados es

tatlsticos sao consideravels.

Na ocasiao, foram apreciadas 1.451 ater

rnacoas (acces protocoladas sem a presenc;a de

advogado) e realizadas 1.404 audiencias, com ex

pressivo numero de acordos: 709. Os sete Juizes

Federais ouviram 2.808 testemunhas durante as

duas semanas e realizaram 1.404 depoimentos

pessoais (apenas 47 autores faltaram ao ate judi
cial).

o alcance social de Itinerante foi confirrna

do do perfil s6cio-economico dos jurisdicionados

atendidos: populac;ao de baixa renda e predomi

nantemente rural, residindo em localidades com

3 Disponivel em http://www.trfl.gov.brlsetoriaIIJEF/default.htm.
acesso, 3 set.2009.

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

dlstancia de ate 10 horas de barco da sede do

municipio. Em beneficio de prestacao continuada

(aposentadorias, pensoes, etc.), a execucao das

sentenc;as resultara em expressiva movimenta

c;ao economlca da reqiao ribeirinha: ao rnenos, R$

2.435.282,09 anualmente, sendo significativo tam

bern 0 montante total de requisicoes de pequeno

valor ja expedfdas: R$ 784.779,11 (setecentos e

oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e nove

reais e onze centavos) faltando ainda a llquidacao

de 447 sentenc;as.

A efetividade e a celeridade da prestacao ju

risdicional se evidenciam tarnbem quando se tem

em conta que 0 entre 0 periodo divulqacao do

Itinerante (16 a 21 de fevereiro de 2009), passan

do pela fase atermacao dos pedidos (11 a 21 de

marco de 2009) ate a sentenc;a em audlencta (18

a 30 maio de 2009), transcorreram apenas quatro

rneses." com baixissimo indice de recorribilidade,

diante do alto percentual de acordos homologa

dos (50%) e do pequeno numero de recursos in

terpostos durante a itlnerancle (45).

VI- Juizado Itinerante no Sertao da

Bahia

De igual forma, 0 Itinerante coordenado pela

Subsecao de Juazeiro/8A.

Realizado nas cidades baianas de Pilao Ar

cado, Campo Alegre de Lourdes e Remanso, com

etapa de divulqacao de 23 a 25 de marco de 2009,

aterrnacao no perfodo de 11 a 16 de maio de 2009

e audienclas entre 03 a 18 de agosto de 2009, 0

Juizado Itinerante, tarnbern na modalidade terres

tre fixe, permitiu ample acesso a Justice Federal

de habitantes do Alto Serrao da Bahia, alcanc;ando

ate domiciliados em cidades do Estado do Piaui. 5

4 Em realidade, do ajuizamento/aterma~ao ao julgamenta final:
aproximadamente tres meses.

5 A circunstimcia, por 6bvio, nao impede a invocal;ao do artigo
, 09, § 2°, da Carta Federal, especialmente diante da Sumula
689 do Supremo Tribunal Federal (0 segurado pedeajuizar a~ao
contra Q instituit;60 previdencfdria perante 0 jufzo Federal do seu
domicfJio ounas varas Federais daCapitaldoEstado-Membro), pois
ascidades piauienses pr6ximas adivisa (Sao Raimundo Nonato,
Fartura e Dirceu Arcoverde) distam cerca de 500 kmdeTeresina.
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Analisando 1.756 acoes ajuizadas, a grande

maioria por simples aterrnacao, sete Juizes Fede

rais realizaram 1.650 audiencias, registrando-se a

falta de apenas 70 autores (3,98 % dos processos).

A concretizacao do escopo constitucional,

nova mente, ficou demonstrada peio expressi

vo nurnero de acordos homologados (848) e de

sentences proferidas (1.722); pelo perfil s6cio

econ6mico dos jurisdicionados (populacao ru

ral e de baixa renda); e pelas quantias estabele

cidas em sentence, ja em fase de execucao: R$

2.828.364,07 em requisicces de pequeno valor e

R$ 2.990.880,00, anualmente, em beneficios de

prestacao continuada (aposentadorias, pens6es

etc.). Em apenas quatro meses, se se considerar 0

tempo do aterrnacao/ ajuizamento ate a senten

ca.

VII - Conclusao

o Estado Democratico de Direito, tal como

posto pela Carta Federal de 88, imp6e a partici

pacao popular na formacao de atos estatais. Dai a

garantia do ample acesso ao Poder Judiciario, de

modo a assegurar a prestacao jurisdicional celere

e efetiva a todos.

o Juizado Especial, ao superar dificuldades

econ6micas e estimular a conciliacao, concretiza

a Lei Fundamental, revelando-se no ambito do

Poder Judiciario Federal um efetivo instrumento

de controle jurisdicional do poder publico, ao ga

rantir eficacla vertical de direitos fundamentais,

especial mente previdenclarios.

o Juizado Especial Federal Itinerante da ,.

Regiao maximiza a forca normativa da clausula

constitucional do acesso 11 justica, ao deslocar de

forma rapida a prestacao jurisdicional para locali

dades distantes de grandes centres, observando,

com isso, a realidade brasHeira.

Os Juizados Itinerantes de Borba/AM e Jua

zeiro/BA sao ernblematicos, porterem assegurado

a ribeirinhos e sertanejos, gratuitamente e em cur

to espaco de tempo, 0 seu dia na corte federal.
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"Processo Civil. Execu~iio. Inexigibili
dade do titulo executivo judicial (artigo 741,
partigrafo unico do CPC). ApJicabilidode no
ambito dos juizados especiais. Pensiio por
morte (Lei nO 9.032/1995). Dec/saa do Supre

mo Tribunal Federal. Extensiio do precedente
aos casos com trdnsito em julgado. Coisa jul
gada (artigo 5°, XXXVI, da Constitui~iio Fede
ral). Existencia de repercussiio aera/' dada a
relevancia da questiio versada. (DJe-157i DI-

ou intetpretacao da lei ou ato normatlvo tidas pe/o

Supremo Tribunal Federal como incompatlveis com
a Constitukiio Federal". A redacao do artigo 475-L,

§ 10, e ldentica.

A questao ora em analise, portanto, diz res

peito a decisao de enfretamento sobre a decre

tacao ou nao de inexigibilidade de titulo judicial

transitado em julgado anteriormente ao julga

mento proferido pelo Supremo Tribunal Federal

nos Recursos Extraordinarics 416827 e 415454

(DJU,15/02/2007, Secao 01, paqlnas 18 e 19), Rela

tor Ministro Gilmar Mendes, observando-se, como

pressuposto, a aplicabilidade ou nao do artigo

741, paraqrafo unlco, ou do artigo 475-L, §1°, am

bos do CPC, no ambito dos Juizados Especiais Fe

derais. Vale ressaltar, por evidente, que a proble

matica sugerida circunscreve-se ao titulo judicial

transitado em julgado que adotou tese posterior

mente refutada/rechac;ada pelo STF. Em sintese, 0

objeto de discussao tem em conslderacao as se

guintes delimitac;6es: a) aplicabilidade ou nao do

artigo 741, paraqrafo unlco, ou do art. 475-L, §1°,

ambos do CPC, no microssistema do Juizado Espe

cial Federal; b) exlstencla de titulo judicial transita

do em julgado; c) formacao da coisa julgada antes

de pronunciamento contrario da Corte Suprema

nos Recursos Extraordinarios: d) inexigibilidade ou

nao do comando judicial transitado. Este 0 caso.

De inicio, registre-se que a referida questao
processual ja chegou ao Supremo Tribunal Fede

ral nos autos do RE 586068RG/PR (ainda pendente

de julgamento)', Relatora Ministra Ellen Gracie,

havendo 0 reconhecimento da repercussao geral

no julgamento assim ementado:

I Jornada de DireitoCivil e ProcessuaJ Civil

1 Em pesquisa no sltlo do Supremo Tribunal Federal no dla
30.09.2009, verificou-se que foradadavista ao MPFdesde 0 dla
15.06.2009, sendo esta a ultima fase lancada.

pretacao do Lei 9.032/95 que impute 0 apiicacao

de SUDS disposicoe: Q beneffcios de pensao por
morte cancedidos em momento anterior a sua
vigencia, salientando que, a nqor. nao houve
concessQo Q maier, tendo0 leqistador se limitado
a darnovaconformar;iio, doravante, aDsistema
de concessiio de pens6es. Vencidos as Ministros
Eros Grau, Carlos Britto, Cezar Peluso eSepulveda
Pertence quenegavamprovimento aosrecursos.
RE 416827/SC, rei. Min. Gil-
mar Mendes, 8.2.2007. (RE-416827)

RE 4154541SC, re!. Min. Gilmar Mendes,

8.2.2007. (RE-415454)"

A ultima palavra fora dada pelo Supremo Tri

unal Federal. a presente estudo, portanto, nao
iz respeito, diretamente, a materia de fundo/rne

o discutida pelo Supremo e resumida acima. a

entendimento rnajoritario atual da doutrina e da

rlsprudencla, em apertada sintese, e no sentido

natureza objetiva dos julgamentos proferidos

recursos extraordinarlos, a denominada "obje-

vacao", fen6meno esse que enseja vlnculacao a

se constitucional acolhida pela Corte constitu-

onal mesmo em controle difuso de constitucio

Iidade, semelhante ao que ocorre no controle

strato. Nessa perspectiva, ap6s tal julgamento

Supremo Tribunal Federal, a tendencia e de

nlformlzacao da jurisprudencla nas esferas infe

res, com seguimento do entendimento esposa

pela Corte Suprema.

No entanto, quanta as sentenc;asanteriores a

dsao do STF, lnclusiveja transitadas emjulgado,

gumas das vezes confirmadas em sede recursal,

INSS, tendo como sustentaculo a interpretacao
hegada no julgamento dos Recursos Extraordina

s,vem impugnando 0 cumprimento da senten

a transitada com base no artigo 741, II e §unico,

uno artigo 475-L, §10, ambos do cpc. a primeiro

as dispositivos, consistente em forma de obje

ao ao cumprimento do titulo judicial (meio tipico

e relativlzacao da coisa julgada), preceitua: "Art.

.47. Na execUl;:oo contra a Fazenda Publica, as em

argoss6 poderao versarsabre: .../1- inexigibilidade

titulo ... Paraqraio unico. Para efeito do disposto

inciso /I do caput deste artigo, considera-se tam-

.m inexigivel 0 titulo judicial fundado em lei ou ate

rmativo dec/arados inconstitucionais pelo Su

remo Tribunal Federal, ou fundado em aplicacao

ginas 18 e 19), acolheu tese defendida pelo IN

no senti do de nao ser possivel a revlsao da RMI

tal sltuacao. Transcrevo abaixo resumo do julg

retirado do Informativo de Jurisprudencia n.O

do STF:
"Em conc/usDa dejulgamento, 0 Tribu

pormaioria, deu ptovlmento a doisrecurso
traordltuuios interpostos pelo /NSS para ca
acordiio de Turma Recursal de Juizado Espe
Federa/ que determinara a revtsao da re
mensa/de beneikio de pensiio por morte, c
efeitos financeiros correspondentes Q integ
lidade do sakuto de beneticios da previden
geral, a partir da vtoencta da Lei 9.032/95, in
pendentemente da norma em vigorao tempo
obito do segurado - v. /nformativos 402, 42

438. Considetou-se a orienta~do fixada pelo
premonosentido deque,se0 direito ao bene
Foi adquirido anteriormente a edicao da n
lei, 0 seu ca/wlo deve se efetuar de acordo c
a /egislafiio vigentea epoca em que atendi
as requisitos necessarios (principio tempus r~

actum). Asseverou-se, tambem, que a Fonte
custeioda seguridade ptevista no art. 195,§5

da CF assume feifdo tipica de elemento inst
cionot, de carater dindmico, estandoa defini
de seu conteudo aberta a multiplas concreti
~6es. Dessa forma, cabe ao /egislador regLf
o complexo institucional da sequtidade, as
comosuasFontes de custeto, compatibilizand
deverde contribuir do individuo com 0 inter
da comunidade. Afirmou-se que, eventualm
te, 0 legis/ador, no caso, poderia ter previsto
forma diFerente, mas desde que houvesse to
de custeio adequada para tanto. Por tim, ten
em vista esse perfil do modele contributivo
necessidade de Fonte de custeio, aduziu-se q
o proprio sistema previdenciatto constituc.
nalmente adequado deve ser institucionaliza
com viqencta, em ptindpio, para 0 futuro. C?
cluiu-se, assim, ser lnadmissive! qua/quer int

Durante muitos anos, as varas de Juizado Es

pecial Federal receberam grande quantidade de

ac;6es tendo como pretensao a alteracao da forma

de calculo da renda mensa I inicial (RMI) dos be

neficios previdenclarios de pensao por morte ou

aposentadoria por invalidez, considerando modi

ficac;6es legislativas ocorridas ap6s a concessao
administrativa do beneficio pelo INSS. as auto

res, em smtese, fundamentaram a pretensao com

base nas alterac;6es trazidas pelas Leis 9.032/95 e

9.528/97, que, dentre outras providencias, deram

novas redac;6es aos artigos 44 e 75 da Lei 8.213/91,

respectivamente. Referidos dispositivos, com as

alterac;6es legislativas supra, passaram a consubs

tanciar normas mais favoraveis aos segurados, no

que diz respeito ao calculo da renda mensal inicial,

tendo em conta que tal renda passou a correspon

der a 100% do salario-de-beneflclo.

A [urisprudencia rnajorttaria produzida no

ambito dos Juizados Especiais Federais fora no

senti do da procedencia do pleito. Diversas sen

tenc;as de procedencia foram proferidas, conde

nando-se 0 INSS na revlsao da renda mensal inicial

dos beneficios, com apllcacao dos novos criterlos

estabelecidos pelas leis 9.032/95 e 9.528/97, 0 que

ficou conhecido no foro pelo nome de "integra

lizacao". lnteqrallzacao pois a pretensao visava,

justamente, elevar 0 percentual que incidiu sobre

o salario de beneficio para 0 patamar de 100%

(novo percentual estipulado pelas leis).

Acontece que 0 Supremo Tribunal Fede

ral, no julgamento dos Recursos Extraordinartos

416827 e 415454 (DJU, 15/02/2007, Sec;ao 01, pa-

Juiz Federal Substituto Gustavo Andre Oliveira dos Santo

CONSIDERA<;OES SaBRE A POSSIBILIDADE PROCESSU
DE DECRETA<;Ao DA INEXIGIBILIDADE DE TfTU

JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO ANTES DE DECISA
DE CONSTITUCIONALIDADE TOMADA PELO SUPREM

TRIBUNAL FEDERAL: CASa ESPECfFICO DOS RECURSq
EXTRAORDINARIOS 416827/SC E 415454/5

I - Contextuallzacao:
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VULG 21-08-2008; PU8L1C 22-08-2008; VOL

02329-04 PP 0068)"

No inteiro teor de referido julgado, a Minis

tra Ellen Gracie consignou: "Observados os demais
requisitos de admissibilidade do presente recurso
extraordinario, passo a analise da existi!ncia de re
percussao geral. Verifico quea aplicacao do art. 747

do CPC, bem como a extensoo do precedente desta

Corte aoscasos com transite emjulqado, no ambito
dosjutzadosespeeais iederais, questao versada no
presente apeloextrema, possui relevdncia do pon
to de vista economico, politico, social e juridico,

nos termos do § 1° do art. 543-A do Codigo de
ProcessoCivil".

o Ministro Marco Aurelio, do mesmo modo,

fundamentou: "Consoante salientado pelaministra
Ellen Gracie, asitua~oo concreto revela possivel con
flito do disposto no paraqraio unico do artigo 741
do Codiqo deProcesso Civil coma garantia constitu
cional referente acoisa julgada. A pardesse aspecto,
o temali passivel de se repetir em multiplos proces
sos. Tudo recomenda 0 atua,oo do Supremo como
guarda moior da Constltulqiio Federal". Em razao
da repercussao, fora determinado 0 sobrestamen

to dos recursos extraordinarios interpostos antes

da reqularnentacao da repercussao, bem como a

baixa 11 origem dos demais.

II - Da aplicabilidade dos artigos 741,

paraqrafo unlco, e 475-L, §10, ambos

do CPC, no ambito dos Juizados
Especiais Federais:

Quanto 11 aplicabilidade dos artigos do CPC,

consistentes em meios tipicos de relatlvizacao da

coisa julgada, trago 11 baila os seguintes Enuncia

dos do FONAJEF (Forum Nacional dos Juizados Es

peciais Federais): Enunciado 13: 'As impuqnacoes
do devedor deverao serexaminadasindependente
mente de qualquer incidente"; Enunciado 56: "Apli
ea-se analogicamente nos JEFs a inexigibilidade do
titulo executivo judicial, nos termos do disposto nos
arts. 475-L, par. 7°e art. 741, par. unico, ambos do
CPC.

Apos discussoes/analises realizadas pelos ju

zes federais nos FONAJEFs, chegou-se a conclusa
majorltaria de que seria possivel a aplicacao do

dispositivos processuais em destaque. Tenho qu

a lnterpretacao dada fora acertada, vez que, cas

nao houvesse essa possibilidade de irnpuqnaca

do julgado, a parte re nao haveria como op

qualquer argumento ao cumprimento da senten

ca. ainda que houvesse a aleqacao de inconstitu

cionalidade do julgado, tendo como paradigm

declsao tomada pelo Supremo Tribunal Federal

Ademais, a acao rescisoria, outro meio tipico d

relativlzacao da coisa julgada, esta excluida d

procedimento sumarissimo dos Juizados.

A Turma Recursal do Distrito Federal,

exemplo, vem entendo ser possivel a apllcaca
dessas regras processuais no Juizado Especia

(Recurso n.O 20083400905442-0/DF, Relator Jui

Federal Rui Costa Goncalves - DJDF 17.10.2008

Recurso n.O 20073400915168-8/DF, Relator ltagi

ba Catta Preta Neto - DJDF 22.08.2008; Recurso);

Em sentido contra rio, cito a propria declsao d

Turma Recursal do Estado do Parana que fora ob

jeto de recurso extraordinario ja citado acima (R

586068-0 - Relatora Ministra Ellen Gracie), onde

houve decretacao de repercussao geral.

Admitindo-se a impuqnacao no ambito

juizado, passamos ao topico seguinte.

111- Urn titulo judicial transitado em
julgado anteriormente adecisao

do Supremo pode ser considerado
incompativel com a Constituicao
e, em consequencla, inexigivel?;
Posicionamentos da doutrina e

[urlsprudencla.

Neste ponte, 0 debate nao se circunscreve

ao ambito dos Juizados, vez que a analise de tal

questao e de natureza processual/constitucional

geral. Conforme se vera adiante, a discussao tanto

jurisprudencial como doutrinaria e bem polariza

da.

De inicio, apresento alguns entendimentos

doutrinarios e jurisprudenciais que respondem

negativamente a pergunta supra. E dizer, sao no

sentido da impossibilidade de decretacao da ine

xigibilidade de titulo judicial transitado em julga

do antes de decisao contraria tomada pelo Supre

mo Tribunal Federal.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade

Nery ("Codigo de Processo Civil Comentado e Legis
la~oo Extravaqante", 9' edlcao revista, ampliada e

atualizada ate 1.3.2006 - Editora Revista dos Tri

bunais) ensinam que: "... somente a decisao ante
rior do STF, proclamando 0 inconstitucionalidade
delei ou de ate normative em ADln (v, comentarios
seguintes) Ii que poderia atingir 0 tituloexecutivo ju
dicial que transitasse em julgadoposteriormente a
decisoo do STF. Apenas e unicamente nesseeaso Ii
quetetia aplicabilidade a normasob analise ... "(pa

gina 649 - comentarlo "36"). Ou seja, 0 transito

em julgado teria que ser posterior para afirrnacao

da inexigibilidade do titulo.

No "Curso de Direito Processual Civil - Direito
probatorio, decisaojudicial, cumprimento e liquida
~oo dosenten,a e coisa julgada"(Editora PODIVM,

2007), os autores Fredie Didier Jr., Paula Sarno

Bragae Rafael Oliveira tarnbern defendem que so

mente 0 titulo formado depois da decisao do STF

Ii que pcdera ser rescindido atraves dos preceitos

legais invocados pelo INSS ("A aplicacao dodisposi

tivo pressupoe, ainda: a)quea decisao do STF tenha
sido anterior aiormacao do titulo judicial; I...)" - pg

466). Aventam, referidos autores, somente uma

possibilidade de a decisao posterior do Supremo

servir para desconstituicao de titulo judicial for

mado anteriormente. Seria no caso de 0 proprio

Supremo determinar a eficacla retroativa de seu

julgamento, mas, de qualquer forma, tal eficacia
retroativa deveria respeitar 0 prazo da acao resci

soria, por analogia. Ou seja, mesmo havendo de

terrninacao de eficacia retroativa pelo Supremo,

essa nao poderia alcancar os titulos judiciais com

mais de dois anos de transito em julgado.

Em Iivro especifico sobre 0 terna-, Luiz Gui

Iherme Marinoni escreve: "Autoritario e inconce
bivel i! pretender fazer desaparecer toda e qualquer

:I CoiSQ Julgada fnconstitucional, Sao Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008 (paginas131/132)

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

decisiio, garantida pela coisa julgada, que venha a
noo serreferendada peloSupremo Tribunal Federal,
como se pudesseexistir uma coisa julgadasujeita a
condicao negativa temporalmente imprevisivel I...).
Admitir que um processo se desenvoiva por anos e
gere uma senten,a proferida por um juiz que tem
dever de controiar a constitucionalidade, parapos

teriormente se dar ao executado 0 pode de alegar
uma deciaracao de inconstitucionalidade posterior
aiormacao da coisa julgadamaterial, constituiqri
tante aberracao, a violar, de uma vez so, 0 poder

dos juizese os principios da seguran,ajuridiea e da
protecao da contianca I...). Pottanto, as normasdos
arts. 475-L, §1°, e 741, paraqraio unico, doCodiqo de
Processo Civil permitem apenas uma interpretacao:
a de que 0 executado poderaalegar a pronuncia do
Supremo Tribunal Federal quando a senten,a exe
qiienda houveraplicado leiquej6 haviasidodecla
rada inconstitucional, ou tiver adotado interpreta
~oo que ja havia side declarada incompativel com
a Constituicao".

Apes um estudo sisternatlco/hlstorico da col

sa julgada, Leonardo Greco' defende que a decla

racao de constitucionalidade ou de inconstitucio

nalidade tomada pelo Supremo Tribunal Federal

nao deve ter nenhuma Influencla sobre anterio

res sentences transitadas em julgado que tenham

fundamento em entendimento contra rio ao do

STF sobre a questao constitucional. Acrescenta

que nos Estados Unidos, a partir do caso Linkietter,
julgado em 1965, a Corte Suprema passou a mo

dular a retroacao da decisao de inconstitucionali

dade/constitucionalidade, para nao vulnerar situ

acoes definitivamente pacificadas por sentencas
passadas em julgado. Tarnbern na ltalia, afirma 0

doutrinador, a [urisprudencia ordinaria, interpre

tando declaracoes de inconstitucionalidade da

Corte Constitucional, comecou a impor limites 11

retroacao que passaram a ser adotados pela pro

pria Corte Constitucional, preservando os efeitos

das relacoes exauridas e as sttuacoes ja atingidas

pela prescrlcao.

3 Eficdcia do Declaraoio ergo omnes de constitucionalidade ou
inconstitucionafidade em retacao a coisajulgada anterior - artigo
presente no livro Refativiza~iio da coisa julgada - enfoquecritico
- Organizador: Fredie Didier Jr.; Salvador: Editora JusPODIVM,
2004; pg 15S.
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Em caso identico ao ora estudado, 0 Ministro

Paulo Galloti, em decisao monocratica nos autos

do REsp 1104288, Sexta Turma, pontificou: "Os
embargos aexecu,:cio fundados na inexigibilidade

do titulo por incompatibilidade coma interpretacao
da Constituicao Federal dada pelo Supremo Tribunal

Federal somente tem procedendo quando 0 tran

sito em julgado da decisao embargada se seu ap6s

a viqencia da MP n.°2.180/200 1que acrescentou 0

par6grafo unico do artigo 741 do CPC (...). Contudo,

niio se verifica afronta ao aludido dispositive,
pais quando a decisiio exeqiienda passou em

julgado a Supremo Tribunal Federal ainda niio

havia firmado a entendimento de que a revisiio

das pensoes contraria a principia constitucional

previdencicirio que niio admite a majoradio de

beneficia sem a correspondente fonte de custeio

total (RE n.°416.287/SC e415.454/SCjulgado em

8/2/2007), resultando dai que 0 direito da parte

se consolidou antes da moniiestadio da Corte

Suprema, tornando-se inatingivelpor ela, Ante 0

exposto, nos termos do art. 557, caput, do C6digo de

ProcessoCivil, nego seguimento ao recurso especial"

(Data da Declsao: 26.02.2009; Data da Publlcacao
- 06.03.2009). Repita-se. 0 caso em destaque coin

cide materialmente com a situa~ao problema es

tudada. 0 ministro entendeu no sentido de que a

coisa julgada formada antes da declsao da Corte

Suprema nao pode ser desconstituida, em outros

termos, nao pode ser declarada inexiglvel com

base no artigo 475-L ou 741, paraqrafo unlco. Re

ferida decisao fora confirmada pela Sexta Turma,

nos autos do AgRg no REsp 956.459/RS, ReI. Minis

tro PAULOGALLOnl, SEXTA TURMA (julqado em

18/10/2007, DJ 12/11/2007 p. 342).

No mesmo sentido, em casos semelhantes,

cito: a) STJ, AgRg no REsp 766.917/SC, Rei. Ministro

HELlO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, ju/gado

em 21.03.2006, OJ 10.04.2006 p. 323)"; b) TRF da I"

Regiao, AC 200338000486797, Sexta Turma, Rela

tor Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro,DJ

de 07/08/2006, pg 91)"; c) TRF da 4° Reqiao, AG

2005.04.01.044022-5, Quarta Turma, Relator Valde

mar Capeletti, pub/icado em 26/03/2007".

Em decisao Monocratica no RE 477630/RS

(DJ 16.05.2006, pag 67), 0 Ministro Sepulveda Per

tence, relator, explicitou ser "inap/icdvelo disposto

no art. 741, pardgrafo unlco, do CPC (redacao da M

2.180-35/2001), no caso em apreco, em que 0 tit

10 executivo judicial transitou em julgado anterio

mente aviqencia do dispositivo citado, bem como

antes da publicat;iio do ac6rdiio do Plencirio d

STF, contrcirio atese por ele adotada. (...)". Deix

claro 0 nobre julgador que um titulo judicial na

podera ser desconstituido com base em julgad

posterior do STF.

A Turma Recursal do Estado do Paran ;

quando do julgamento de questao similar, na

decretou a inexigibilidade do titulo por diverso

motivos, dentre eles a impossibilidade de se des

constituir titulos executivos judicia is formados e

data anterior a decisao que reconhecer a inconsti

tucionalidade do titulo (Mandados de Seguranc;

nO 2007.70.95.004985-0; nO 2007.70.95.004875-3

nO 2007.70.95.004989-7 e 2007.70.95.004877-7).

Desta forma, pelos posicionamentos doutri

narlos e jurisprudenciais supra, caso a coisa julga

da se formasse antes do julgamento do Supremo

Tribunal Federal nos REs paradigmas, nao haverla

que se decretar a inexigibilidade do titulo, ante a
nao incidencia do artigo 741, paraqrafo unlco ou

do artigo 475-L, §1°, na especie,

Por outro lado, sem prejuizo dos posiciona

mentos acima, pacificado ja esta najurisprudencl
que 0 artigo 741, paraqrafo unico, nao pode ser

aplicado as sentenc;as transitadas em julgado an

tes de sua vlqencia (24.08.2001 - Medida Proviso

ria n.O 2.180-35/2001). Tal vertente interrnedlarla

nao possui aplicacao pratlca no ambito do Julza
do Especial Federal, considerando que foram efe

tivamente implantados somente no ana de 2002,

sendo, por conseguinte, todas as ac;6es ajuizadas

ap6s a lnovacao legislativa em comento. De fate,

as impugnac;6es, no microssistema do Juizado,

sao necessariamente quanto a tltulos judiciais

transitados ap6s tal marco temporal, por 16gico.A

controversla no ambito do Julzado, relativamente

a apllcacao dos dispositivos, cinge-se ao transito

em julgado anterior a declsao paradigma do Su

premo.

Tarnbem existem posicionamentos no senti

do de ser possivel a decretac;ao da Inexigibilidade

do titulo, mesmo tendo sido formado, em definiti

YO,antes da decisao do Supremo.

Para 0 colega Juiz Federal Alexandre Sorma

ni, em artigo de titulo "Coisa Julgada Inconstitu

cional", publicado na Revista "DIREITO FEDERAL"

(Ano 23 - Numero 90 - 2° semestre/2008), da as

sociac;ao dos Juizes Federais do Brasil, para a sen

tenc;a proferida quando 0 Supremo ja houvesse

declarado anteriormente a lei ou ato normativo

nela considerado, estar-se-ia diante de sentenc;a

invalida, nao propriamente inexigivel. Conclui 0

referido autor: "Portanto, a previsao do par6gra

fo onico do art. 741 do CPC, nao abrange hip6tese

emque a decisao exeoiienda se fundamenta em lei

que, na epoca da prolacao da decisiio, Fosse consi

derada invd/ida pelo Supremo Tribunal Federal ou

cuja interpretaoio dada Fosse considerada incom

pativel pela Corte" (paqlna 45) ... "e) As previsoes

de inexigibilidade do titulo executivo com base

no parcigrafo unico do art. 741 do CPC, apenas

se aplicam aquelas hip6teses que decorram de

titulo executivo judicial vcilido quando de sua

produdio e, posteriormente. tido como inexe

qiiivel par ter se baseado essencialmente em lei

au ato normativo dec/arado invcilido, com iorca

vinculante, pelo STFau entiio de aplicaciio au de

interpretadio tidas por incompativeis, com efei

to vinculante, na visiio da mesma Corte" (paqina

S2).

Alexandre Freitas Camara deixa claro seu en

tendimento no sentido de ser possivel a descons

titulcao do titulo transitado, mesmo quando a

coisa julgada se forme antes da decisao proferida

pelo Supremo Tribunai Federal. Cita 0 exemplo de

alquern que e condenado a pagar certa quantia

em dinheiro, tendo a sentenc;a por fundamento

o disposto em certa lei. Transitada em julgado a

sentenc;a, vem 0 Supremo, em processo de con

trole direto de constitucionalidade, a declarar a

inconstitucionalidade daquela mesma lei. Conse

quencla disso, afirma referido doutrinador, seria

que ninquern estaria obrigado a pagar a verba

em questao, dada a oponibilidade contra todos

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

da decisao proferida pelo Supremo em tal tipo de

processo".

o consagrado Araken de Assis tambern de

fende a possibilldade de decretacao de inexigi

bilidade no ponto. Ensina: "Assim, 0 art. 741, pa
rdgrafo unico. tornou sub conditione a e/icdcia de

coisa julgada do titulo judicial que, preponderante

ou exclusivamente, serviu de fundamenta da resolu
<;ao do juiz. Pode-sedizet, entao, que toda sentence
assumird uma transparencia evetttuai, sempre pas

sivel de ataque via embargos. Eo coisa julgada, em
qualquer processo, adquiriu a incomum e a ins6/ita

caraeterfstica de surgir e subsistir sub conditione. A
qualquer momento, pronunciada a inconstituciona

lido de de lei ou do ato normativo em que se baseou

o pronunciamento judicial, desaparecerd a eticacia
do art. 467. E isto se veri/icard ainda que a Corte

Constitucional se manifeste ap6s 0 prazo de dois

anos do rescis6ria (art. 495)"5.

Em declsao rnonocratlca proferida, por

exemplo, nos autos do REsp 931568 do STJ, a Mi

nistra Jane Silva (Desembargadora Convocada do

TJ/MG), entendeu: "Pouco importa, para /ins previs

tos no artiqo 741, pardgrafo unico do CPC, a epoca
em que 0 precedente do STFfoi editado, se antes ou

depois do transito em julgado do sentence exequen

do, distincao que a lei nao estabelece. A tese de que

somente se poderia considerar, para esse eieito, os

procedentes supervenientes asentence exeqiienda

nao ecompativel com 0 desiderato de valorizar a

jurisprudencia do Supremo" (Data da Publicacao:
10/12/2008).

A Turma Recursal do Distrito Federal tam

bern reconhece a inexigibilidade do titulo no caso

especifico, relativamente ao cumprimento de sen

tencas transitadas enos casos da "inteqralizacao".
Para referido orqao julgador, 0 fato de 0 julgamen

totertransitado emjulgado antes da manifestacao
do Supremo Tribunal Federal sobre 0 assunto nao

seria pertinente para aplicacao do artigo 741, pa-

4 Reiativtzaoio da eoisa julgoda material: artigo presente no livro
Retativizaoio da coisa julgoda - enfoque crttico - Organizador:
FredieDidier Jr.;Salvador: EditoraJusPODIVM, 2004;pg 24.

5 Efiedciodo coisajulgada ineonstituciona/: artigo presenteno livro
Relativizo~ao do eoisa julgada - enfoque crftieo - Organizador:
FredieDidier Jr.;Salvador: EditoraJusPODIVM, 2004;pg 52.

193



p

194

Escola de Magistratura Federal da Primeira Reqiao

raqrafo unico, ou artigo 475-L, paraqrafo primeiro

(Recurso n.o 20083400905442-0/DF, Relator Juiz

Federal Rui Costa Gonc;:alves - DJDF 17.10.2008;

Recurso n.O 20073400915168-8/DF, Relator Itagi

ba Catta Preta Neto - DJDF 22.08.2008; Recurso).

Tambern a Turma Recursal do Rio de Janei

ro entende no sentido da decretacao da inexigi

bilidade, independentemente da data do transl

to em julgado, se antes ou depois da declsao do

Supremo (Processo nO 2005.51.51.122922-3/02. l'

TR/RJ. ReI.: Juiza Federal Adriana Barretto de Car

valho Rizzotto. Dec. por unanimidade. Publ. Ses
sao: 26/9/2007).

IV - Entendimento do autor; Conclusao:

Em casos concretos em que fui chamado a

decidir, formei convencimento no sentido de nao
ser possivel decretar a inexigibilidade do titulo ju

dicial. Alem dos fundamentos ja alinhavados su

pra, relativamente a corrente de nao decretacao
da inexigibilidade no caso, explicitei que antes

de qualquer manifestacao do Supremo, seja em

controle concentrado, seja em controle difuso

(Resp 833769/SC, ReI. Ministro Teori Albino Za

vascki, Primeira Turrna,julgado em 29.06.2006, DJ

03.08.2006, p. 227), 0 juiz possui plena liberdade

para interpretar 0 Direito e firmar a constituciona

lidade ou nao de determinado preceito normativo

no caso concreto (controle difuso da constitucio

nalidade), sem que referido posicionamento pos
sa, no futuro, ser taxado de inconstitucional em

virtude de declsao superveniente da Corte Cons

titucional. Entendimento diverse redundaria na

constatacao de que toda sentenc;:a que examinas

se materia constitucional, como causa de pedir,

seria uma sentenc;:a de certo modo "condicional",

pols sua forc;:a executiva fica ria na dependencia de

posicionamento do Supremo Tribunal Federal so

bre a materia, podendo, a depender do resultado,

ser convalidada ou desconstituida (condicao re

solut6ria). Em outros terrnos, a sentenc;:a teria sua

eficacia plena limitada a evento futuro e incerto,
consubstanciado em possivel julgamento do Su

premo. Alern do instituto da coisa julgada, prote

gido constitucionalmente, a presente interpreta

c;:ao procura resquardar, de modo mais amplo, a

propria seguranc;:a juridica, principio fundamental

do Direito.

Na hip6tese de prevalencia da tese oposta

chegariamos a um estado de constante pertur

bacao/instabilidade decis6ria. Imagine-se, po

exemplo, que a questao de fundo (lnteqralizacao

fosse, no futuro, nova mente apreciada pelo 5

premo Tribunal Federal. Pois bern, como fica ria a

sltuacao se nesse novo contado do Supremo co

a questao houvesse mudanc;:a do entendimento?

Ou seja, passasse 0 STF a entender, por questa

de nova interpretacao de seus membros ou e

decorrencla da modificacao na cornposicao d

corte, que haveria direito a inteqralizacao. Ta

possibilidade juridica e plenamente possivel, vea
que as decisoes paradigmas foram tomadas em

Recursos Extraordinarlos. Levando-se em consl

deracao a tese da decretacao de inexigibilidade;

aquelas sentenc;:as que foram consideradas ine

xigiveis, tendo em conta julgamento anterior do

STF, poderiam voltar a tona, com base no novo

entendimento? Certamente que 0 panorama seria

de extrema instabilidade/inseguranc;:a.

A relativlzacao da coisa julgada, consubstan

ciada nos dispositivos processuais acima dtados,

nao deve ser aplicada indistintamente, haja vista

ser regra (nao excecao) a preservacao da garantia

constitucional da imutabilidade do julgado. Na

se esta afirmando ser a coisa julgada instituto d

natureza absoluta. Nao e isso. Apenas 0 sistema

de relatlvizacao devera ser aplicado de maneira a

compatibilizar os institutos em jogo ("coisa julqa

da" e "justic;:a das declsoes"), nao havendo espac;:

para alargamentos demasiados de um lado ou d

outro.

De qualquer modo, 0 tema sera apreciado

em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, fato

que tornara sem utilidade pratica a dlscussao ju

risprudencial atualmente existente. A questao e
tormentosa. Basta verificar as diverqencias supra,

com fundamentos consistentes dos dois lados

(inexigibilidade do titulo ou nao), A expectati

va criada entre as partes interessadas tarnbern e
enorrne, ante a repercussao de monta que tal de'

cisao carrega, qualquer que seja a vertente sub',

jetiva apreciada (particuiar-exeqOente ou INSS'

executado).
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II - DESENVOLVIMENTO

A saude encontra-se entre os direitos sociais

que compoern os "Direitos e Garantias Funda

mentais da Republica Federativa do Brasil" (Titu

lo II, Capitulo ll, art. 6°), tendo sido prevista como

"conjunto integrado de acoes de iniciativa dos Po

deres Publicos e da sociedade", que compoem a

Seguridade Social (Titulo VIII, Capitulo ii, art. 194).

Esta definida no art. 196 da Constituicao da Repu

blica como "direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante polfticas sociais e econornl

cas que visem a reducao do risco de doenca e de

outros agravos e ao acesso universal e iqualltario

asacoes e services para sua promocao, protecao e

rscuperacao."

Por se tratar de direito fundamental, a ele se

aplica a regra do art. 5°, § 1° da Constituicao da

Republica de 1988.

Para lngo Wolfgang Sarlet e Mariana Filchti

ner Figueiredo, 0 direito a saude consubstancia

"tipica hipotese de direito-dever, em que os deve

res conexos ou correlatos tern origem, e sao assim

reconhecidos, a partir da conforrnacao constitu

cional do proprio direito fundamental", cumprin

do reconhecer-Ihe "uma dlrnensao defensiva, no

dever de protecao da saude, que se revela, por

exemplo, pelas normas penais, bem como em di

versas normas administrativas no campo da vigi

lancla sanitaria, que regulam desde a producao e

a comerciallzacao de diversos tipos de insumos e

produtos ate 0 controle sanltarlc de fronteiras; e

uma dlmensao prestacional lato sensu, no dever

de prornocao a saude, concretizada penas normas

e polfticas publicas de reqularnentacao e organi

zacao do SUS, especialmente no que concerne ao

acessoao sistema, a particlpacao da sociedade na

tomada de declsoes e no controle das acoes de

saude e ao incentivo a adesao aos programas de

saude publica" 2.

2 SARLET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner
Figueiredo. Algumas constderacces sabre 0 direito fundamental

de a exigir a ampllacao da coqnicao nos processos

individuais repetitivos.

Tais medidas tern por escopo aquilatar a via

bilidade de atendimento da pretensao individual

sem que se descure da verificacao da possibilida

de de 0 Poder Publico possuir condlcoes reais de

atender, de modo lsoncmico, as demais pessoas

que se encontrarem em sltuacao semelhante a da

parte autora da acao individual ou na mesma situ

acao da parte que se beneficiar, individualmente,

da a~ao proposta pelo Ministerio Publico Federal

na tutela de direito indisponivel, diante da inexis

tencia de polftica publica especifica que ampare

os pleitos repetitivos deduzidos em juizo.

Para tanto, tornar-se-a necessaria lncursao,

ainda que breve, no exame do direito social e

fundamental a saude, bem assim sobre 0 mlnimo

existencial e a reserva do possivel, que constituem

pressupostos para a sua efetivacao isonornica, por

setratarem das questoes cuja vsrificacao no plano

concreto apresenta elevado grau de complexida-

videnciada, ate mesmo em virtude de sua repeti

aD sistematica, a deficlencia de atuacao do Poder

ublico na consecu~ao ou aplicacao de polfticas

ublicas nessaesfera.

Alem da possibilidade e da necessidade

alutar de reuniao dos feitos repetitivos em que

artes distintas ou 0 Ministerio Publico postulem

concessao de tutelas individuais nesse campo 

Parquet na defesa de direitos indisponiveis das

pessoas beneficiadas pelas acoes individuais -,

sustentar-se-a a possibilidade de 0 magistrado,

atento a regra do art. 130 do CPC, arnpllar 0 campo

de cogni~ao do processo utilizando os instrumen

tos previstos no art. 9°, § 2° da Lei n. 9.868/1999,

dentre eles,a requisicao de inforrnacoes gerais so

bre a materia controvertida dos orqaos publicos

envolvidos na Iide ou que possam contribuir para

sua solucao: a desiqnacao de audlencia publica,

destinada a oitiva dos agentes competentes pela

qestao do Sistema Unico de Saude nas esferas Fe

deral, Estadual e Municipal, dos responsaveis pela

sxecucao dos orcarnentos de cada esfera, de es

pecialistas envolvidos nessa area de atuacao e a

realizacao de pericia dotada de amplitude maior

e que, de igual forma, transcenda 0 objeto restrito

da acao individual para avaliacao do pleito em di

mensae coletiva.

nao atende a essa nova exiqencia, a sociedade ir

buscar outros meios de tutela"

As recentes reformas do Codiqo de Pr

cesso Civil brasileiro tern, em certa medida, bu

cado imprimir perspectiva e eficacia coletiva ~

decisces proferidas em processos individuais, a

contemplarem, v.g., a surnula impeditiva de recu

sos (art. S18, § 1° do CPC - introduzido pela L

n. 11.276/2006); a repercussao geral (art. S43-1\

caput, e § 1° do CPC - introduzido pela Lei n

11.418/2006); a prevlsao de, na hlpotese de mul

tiplicidade de recursos especiais com fundamen

tacao identica, 0 presidente do tribunal de ori

gem admitir um ou mais recursos representativo

da controversia de direito, encaminhando-o ad

Superior Tribunal de Justica, ficando suspensos

os demais ate 0 pronunciamento definitivo po

parte deste (art. 543-C - introduzido pela Lei

11.672/2008) e a possibilidade de reconhecimen

to da improcedencia prima facie do pedido, na hiS

potese versada no art. 285-A do CPC, isto e, nas

causas repetitivas em que a materia debatida for

unicamente de direito.

Na perspectiva dessatendencla, procurar-se

a demonstrar, nesse breve estudo, 0 cabimento e

a necessidade de intrcducao de atos processuais

previstos na doqrnatlca processual para as acoes

de natureza coletiva no procedimento comum das

acoes individuais, sobretudo nasacoes individuais

repetitivas que ten ham por objeto a obtencao de

prestacoes no campo da saude, quando resultar

1 GRECCO, Leonardo. Execucao nas acoes coJetivas. Artigo
inedlto.

A multiplicidade de demandas individuais,

inclusive repetitivas, objetivando a concretlzacao

do direito sociai a saude vem impondo ao Poder

Judiciario a necessidade de reflexao sobre a sufi

ciencia das tecnlcas processuais encontradas na

doqrnatica do direito pat rio para a tutela efetiva

desse direito.

Com 0 objetivo de se prestar tutela jurisdi

cional adequada ao direito material que se procu

ra efetivar, impoe-se ao operador do direito, como

verdadeiro desafio, a necessidade de conformar 0

procedimento comum das a~oes individuais, ins

pirado no modelo liberal e individualista que per

meou a elaboracao do Codlqo de Processo Civil

de 1973, municiando-o, sempre em observancla

lndecllnavel dos principios do contradltorlo e da

ampla defesa, de atos processuais e de poderes

instrutorios previstos para as acoes coletivas, de

molde a permitir coqnicao ampla e adequada da

controversia individual voitada para imprimir efi

cacia concreta ao direito fundamental e social ao

fornecimento de medicamentos e tratamentos,

principalmente em relacao aqueles que nao se

encontram previstos em poiiticas implementadas

pelo Poder Publico.

Como bem salientou Leonardo Greco, par

tindo das llcoes de Cappelletti, "a sociedade, mas

sificada nos meios de producao, nos meios de

consumo, nos neqocios. no turismo, nos conflitos

e na vlolacao de direitos, exigia uma rnudanca na

concepcao do papel do processo civil como ins

trumento de tuteia dos direitos. Se0 processo civil

1- lntroducao

DA POSSIBILIDADE DE 0 JUIZ CONFORMAR
PROCEDIMENTO COMUM ORDINARIO IMPRIMIND

DIMENSAo COLETIVA As A<;6ES INDIVIDUAlS QUE TENHA
POR OBJETO A EFETIVA<;Ao DO DIREITO FUNDAMENTAL

SOCIAL ASAUD
Juiz Federal Substituto Henrique Gouveia da Cun
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Ao prever a aplicabilidade imediata dos di

reitos e garantias fundamentais, seja em relacao

ao legislador ordinarlo, seja em face do poder

constituinte derivado (art. 60, CF), a ordem jurfdica

confere ao direito a saude dirnensao tarnbern ob
jetiva, instituidora e fundante do sistema juridico

constitucional, exigindo do interprets valoracao

com esseteor, alern da apreciacao em perspectiva

subjetiva e individual.

A prop6sito, observa Luiz Guilherme Marino

ni que

As normas consagradoras de direitos

fundamentais afirmam valores, as quais incl

dem sabrea totalidadedo ordenamento[urfdi

coe servem parai1uminar astarefas dosorqaos

judlclarlos.Ieqislativos e executivos. Nesse sen
tido, epossfvel dizerque taisnormas implicam
em uma valoracao de ordem objetiva.

A norma de direito fundamental, inde

pendentementeda possibilidade de sua subje
tlvacao,semprecontemvaloracao.0 valornela
contldo, revelado de modoobjetivo,espraia-se
necessaria mente sabre a cornpreensao e atu
a<;ao do ordenamento juridico. Atribui-se aDS

direltos fundamentais, asslm, uma eficacia ir

radiante.

Afirmar a dupla dlmensao - objetiva e

subjetiva - dos direitos fundamentais nao siq

nifica dizer que 0 direito subjetivo decorre do
direito objetivo. 0 que importa esclarecer,
aqui, e que as normas que estabelecem di
reitos fundamentals, se pod em ser subje
tlvadas, nao pertinem somente ao sujeito,

mas sim a todos aqueles que fazem parte da
sociedade. Com efeito, comoexplica Vieira de
Andrade, osdireitos fundamentais nao podem
serpensados apenas do ponto de vista dosin
dividuos, enquanto faculdades ou poderes de
que estes sao titulares, masvalemjuridicamen
te tambern do ponto de vista da comunidade
comovalores ou fins. 3

Resulta dessa dirnensao objetiva a necessi

dade de tutela ison6mica e abrangente pelo Esta

do dos direitos fundamentals, dever que se irradia

aprotel;.3o e prOmOl;.3o da saude aos 20 anos da Constituil;ao
Federal de 1988,p. 133.

3MARINONI. Luiz Guilherme. Tecnica processual e tutela dos
direitos. Sao Paulo: Editora Revista dosTribunais, p. 168- realce
em negrito acrescido.

para 0 Poder Judiciario no exame das questa

envolvendo direitos dessa envergadura.

No plano infraconstitucional, a Lei Orqani

de Saude (8.080/90) preve em seu artigo 2° que'

saude e um direito fundamental do ser human

devendo 0 Estado prover as condicoes indispen

saveisao seu plenoexerdcio".

o art. 4° do referido diploma legal estabel

ce, por sua vez, que "0 conjunto de acoes e serv

cos de saude, prestados por orqaos e instituicoe

publicas federais, estaduais e municipais, da admi

nlstracao direta e indireta e das fundacoes manti

das pelo Poder Publico, constitui 0 Sistema Unlc

de Saude (SUS)".

Estabeleceu-se, assim, para a execucao

prestacoes positivas no campo da saude, um com

plexo sistema hierarquizado e descentralizado

de modo a perrnitlr, em inumeras drcunstancias

e peculiaridades diferenciadas e de acordo com

cada reqiao do pais, 0 atendimento das deman

das epidemiol6gicas locals, em consonancia co

o modelo federativo brasileiro, calcado na descen

tralizacao de cornpetenclas.

No que concerne a hierarquizacao, 0 siste;

ma preve procedimentos de baixa (saude baslca),

media e alta complexidade, cuja execucao deve fi

car cometida, em regra, aos Municipios e Estados

reservando-se a Uniao atuacao subsidlaria, em

carater supletivo, alern da atuacao nas hip6teses

expressamente previstas, como, v.q., a compra e

distribulcao de medicamentos atinentes a trata

mentos das acoes de asslstencla farrnaceutlca dos

programas de saude estrateqicos, concernentes

ao controle de endemias, ao fornecimento de an'

ti-retrovirais [DST/AIDSl, ao sangue e hemoderiva

dos e aos imunobiol6gicos, conforme Porta ria GM

204, de 27/01/2007, do Mtnlsterto da Saude."

Em consequencia dessa conformacao hierar

quica, distribuem-se os servi~os e a~oes atinentes

a saude basica aos Municipios em geral, de molde

a abranger a assistencia de baixa e media comple-

4 SARlET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Fi1chtiner
Figueiredo. Algumas consideral;oes sobre 0 direitofundamental
aprotel;ao e promol;ao da saude aos 20 anos da Constitui~ao

Federal de 1988,p. 142.

xidade, ficando OS procedimentos e services de

malor complexidade entregues aos Municipios de

mafor porte (centros regionais) e aos Estados; e,

por firn, as prestacoes de cunho ainda mais com

plexo e especializado tern sua execucao realizada

pelos principais centros medicos do pais.

A iniciativa privada podera participar do SUS

em carater complementar. Entre as principais atri
bui~oes do SUS, esta a "formulacao da politica de

medicamentos, equipamentos, imunobiol6gicos

e outros insumos de interesse para a saude e a

participa~ao na sua producao" (art. 6°, VI).

o direito fundamental a sauds, viabilizado

pela coletividade por meio de politicas publlcas, e

assegurado em suas vertentes preventiva e curati

va,na medida em que a Constituicao da Republica

garante a todos "0 acesso universal e iqualitario as

acoes e services para a sua prornocao, protecao e

recuperacao",

Verifica-se, portanto, que 0 direito social a

saude, em sua dimensao prestacional, nos moldes

em que restou posit ivado na Carta Magna, e con

cretizado, por meio de politicas publicas, desen

volvidas, em primeiro plano, no espaco politico

legislativo e administrativo.

Tres principios essenciais, extraidos da exe

gese do art. 7°, incisos I, II e XI da Lei n. 8.080/1990,

devem presidir as acoes e services de saude que

integram 0 Sistema Unico: a) a universalidade de

acesso aos services de saude em todos os niveis

de assistencia, segundo 0 qual as prestacoes de

vem abranger a todos de maneira indiscriminada;

b) integralidade da assistencia, que abrange um

conjunto articulado de prestacoes positivas de na

tureza preventiva e curative, individual e coletiva,

exigidas nos diversos niveis do sistema, de modo a

viabilizar a cobertura mais am pia possivel, dentro

dos Iimites e da capacidade financeira do Estado;

c) conjuga~ao dos recursos financeiros, tecnol6gi

cos, materiais e humanos da Uniao, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municipios na presta~ao

de servi~os de assistencia a saude. Quanto a con

juga~ao dos recursos financeiros, consagra 0 art.

35, VII do diploma legal citado, 0 criterio do res

sarcimento do atendimento prestado para outras

esferas de governo. Em consequencia, qualquer

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

entidade federativa, pode prestar 0 atendimento

necessario ao indivfduo e buscar 0 ressarcimento

perante a outra a quem competiria, em principio,

faze-to diretamente.

Os desafios e dificuldades que se apresen

tam ao Judiclario encontram-se ligados a con

cretizacao dos principios e regras constitucionais

e infra-constitucionais que estruturam 0 Sistema

Unico de Saude, especial mente quando se de

tecta a ausencia de polftica publica voltada para

o fornecimento de determinada prestacao reivin

dicada judicialmente, e dizer, a ausencia de pre

visao especifica em lei ou em atos infra-Iegais de

determinado medicamento ou tratamento neces

sario a garantia do direito a vida com dignidade.

Ou, ainda, quando se verffica que, embora previs
to 0 tratamento cirurqico medicamentoso, a sua

disponlbihzacao ao publico nao ocorre de modo

a cumprir 0 principio da universalidade do aten
dimento considerando as demandas sociais locais

ou regionais.

Cum pre fixar, desde logo, a premissa de que

o reconhecimento da eficacia juridico-normati

va do principio constitucional da dignidade da

pessoa humana, admitida no contexto atual do

pos-posltlvlsrno" e 0 reconhecimento da eficacia

concreta do disposto no art. 196 da CR de 1988
- garante 0 direito a saude mediante politicas pu

blicas sociais e economicas - nao pod em conduzir

o Poder Judiciarlo a se substituir a Admintstracao

Publica ou de atuar como verdadeiro legislador

positivo impondo 0 cumprimento de prestacoss

positivas - suportadas pela coletividade - que se

encontram situadas no plano de um estado social

concebido no plano puramente ideal, invadindo

5 Segundo Paulo Bonavides, "a normatlvldade dos principios
percorreu tres fases dlstlntas: a jusnaturalista, a posltlvlsta e
a pos-posltlvlsta. Na primeira, os principios estavam fora do
direito, em urncampometafisico, associados adimensao etico
valorativa inspiradora dodireito. Nafase positivista, osprincipios
ingressam nos c6digos e leis como fonte normativa subsidiaria
coma fun~ao de garantir a inteireza e coes.3o do sistema. Porfim,
a fase pos~positivista atual, na qualosprincipios constitucionais
tern urnpapel fundamental, consagra os principios nao apenas
como direito, mas como"pedestal normativo sobre 0 qualassenta
todo 0 edificio juridico dos novos sistemas constitucionais".
(apud, BARCELOS, Ana Paula A eficacia juridica dos principios
constitucionais: 0 principio da dignidade da pessoa humana. 2a

ed. Rio deJaneiro: Renovar, 2008,p.69)
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o espaco das decis6es polfticas - plano legislati
vo - e comprometendo a execucao de politicas

publicas em face das reais Iimitac;6esde natureza
linancelra para seu cumprimento.

Atentos a essa realidade, salientam Ingo Wol

fgang Sarlet e Marina Filchtiner Figueiredo que

Ao contrario do que defende parcela
da doutrina, a universalidade dos servlcos de
saude nao traz, Como corolano inexoravel, a
gratuidadedas prestacoes materiais paratoda
e qualquer pessoa, assim como a lnteqralida

de do atendimento nao significa que qualquer
pretensao tenha de ser satisfeita em termos
Ideals."

Nessa linha, em reflexao sobre 0 tema, Edu
ardo Apple, salienta que:

A protecao do direito a vida nao
pode ser compreendida como urn dever
do Estado de prover todasasnecessidades
basicas da universalidade dos cidadaos
pois as ac;6es do governo dependem de
decis6es polfticas dos governos eleitos a
partir dos recursos existentes. Estes terao
de optar pelos mecanismos que melhor
atendam estas necessidades da popula
c;ao, buscando ampliar, de forma grada
tiva, 0 direito que se pretende universal.
Qualquer medida judicial que venha a im
por uma obriqacao especflica, vinculada a
um caso concreto - como, por exemplo,
a aqulsicao de urn medicamento de alto
custo pelo sistema publico de sauds - im
plicara a redestinacao de verbas alocadas
de acordo com os criterios do adminis
trador. A vida de um podera representar
a supressao da vida de muitos, porque 0

custo dos direltos sociais esuportado pelo
orc;amento ja aprovado pelo Congresso. 7

Diante a realidade inexoravel de que as ne

cessidadesdos individuos no campo da saude sao

ilimitadas, mas os recursos linanceiros para aten

dlmento dessas necessidades sao limitados, exis

tern previs6es - em princfpio presumivelmente

adequadas e consignadas em dotac;6es orc;amen

tarias - de medicamentos padronizados pelo SUS,

6 Ob. cit., p. 156.

7 APpro, Eduardo. Contralejurisdicional daspolfticas publicas no
Brasil. 13 ed. 2005.Curitiba: Jurua, p. 187.

a lim de se buscar a garantia ison6mica do atend

mento que se pretende universal nessa esfera.

Tal realidade nao pode escapar apercepc;a

do aplicador do direito, embora, de outro lad

nao deva impedir a garantia, por parte do judici

rio, de prestac;6es realmente necessarias aman

tencao, sob a perspectiva do minimo existencia

do direito a saude, indissociavelmente ligado a
direito avida com dignidade 8

Esse nuclso do minimo existencial pode s

concretizado, conforme bern salienta Ana Paul

de Barcellos, a partir de tres elementos materiai

baslcos e um instrumental: saude basica, educa

c;ao fundamental, assistencia aos desamparados
o acesso aJustica.?

Ricardo Lobo Torres procura tracer 0 conteu

do do minima existendal a partir do princfpio d

razoabilidade, considerando a possibilidade d

superacao da reserva do possivel no caso de su

contradicao com 0 princfpio da dignidade da pes
soa humana:

A doutrtna modificou-sa radicalments;
abandonando0 positivismo sociol6gico e ado
tando a visao principiol6gica em que se real
cam: (...) d) 0 reconhecimento da prevalencta

do princfplo da reserva do possfvel (expres
sao cunhada pelo Tribunal Constitucional d
Alemanha - BverGE 33: 303-333 - largame

te empregada em Portugal e no Brasil) ou
reserva orcarnentarta: 'nao sao determinado

previamente, mas sujeitos a reserva do pes

sivel (Vorbehalt des Miiglichen), no sentido dJ

que a sociedade deve fixar a razoabiJidade da
pretensao, Emprimeira llnha competeao leqis-'

ladorjulgar,pel a sua pr6priaresponsabilidade,
sobre a tmportancla das diversas pretens6es
da comunidade, para inclul-las no Orcarnento,
resguardando 0 equilibrio financeiro geraL'
E) possibilidade de superacao do prlnclpio da

reserva do possivel no caso de contradlcao in":
contornavel com 0 principio da dignidade hu
mana,consubstanciado no direito a prestac;ao

8ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales, 1993,
apu~,A~ficacia jurfdica dosprincfpios constitucionais: 0 princfpio
da dlgnldadeda pessoa humana.2<1 ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2008, p. 2S7.

9 BARC~LL?S, .Ana Paula. A eficacia juridica dos princfpios
constltuClonalS: 0 principio da dignidadeda pessoa humana. 2a
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 288.

estatal jusfundamental. (0 minimo existencial,
os direitos sociais e a reserva do possivei. In:
Ant6nio Jose Avelas Nunes e Jacinto Nelson
Miranda Coutinho (Org.), 2004, p.455-6, in BAR

ROSO, Luiz Roberto - artigo: Da lalta de eletivi

dade ajudicializacao excessiva: Direito asau
de, fornecimento gratuito de medicamentos e
parametres paraa atuacao judicial extra fda do
sitio eletr6nico http://www.migalhas.com.br/
mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=52582).

Importa salientar, outrossim, a orientacao

adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ao apre

ciar a ADPF-MC 45 (DJ de 04/05/2004), na qual

restou decidido que a efetlvacao do direito a
saude liga-se a garantia de protecao ao minimo

existencial, devendo ser interpretada "com reser

vas" a aleqacao, por parte do Estado de violacao a
reserva do possivel. Embora tenha sido proferida

decisao nesses termos, referida acao constitucio

nal acabou, por lim, sendo extinta em virtude da
perda superveniente de seu objeto.

Em recente decisao, da lavra do Ministro Gil

mar Mendes, 0 Supremo Tribunal Federal assim se
pronunciou:

Ademais, nao se pode esquecer de que
a qestao do Sistema Unico de Saude, obriga
do a observar 0 principia constitucional do
acesso universal e lqualitario as ac;:6es e pres
tacoes de saude, 56 toma-se vlavel mediante a
elaboracao de politicas publlcas que repartam
as recursos (naturalmente escassos) da forma
mais eficiente possivel. Obrigara rede publica
a financiartodae qualquerac;ao e prestacao de
saude existente geraria grave lesao a ordem
administrativa e levaria ao comprometimen
to do SUS, de modo a prejudicar ainda maisa
atendimento medicoda parcela da populacao

mais necessttada. Dessa forma, podemos con
cluir que, em geral, devera ser privilegiado 0
tratamentofornecido pete SUS em detrimento
de opcao diversa escolhida pelo paciente, sem
pre que nao for comprovada a tneficacia ou a
impropriedade da poHtica de saude existente.

Essa conclusao nao afasta, contudo, a pos

sibilidade de 0 Poder Judiciario, ou de a pr6pria

Administrac;ao, decidir que medida diferente da

custeada pelo SUS deve ser fornecida a determi

nada pessoaque, por raz6es especilicas do seu or

ganismo, comprove que 0 tratamento fornecido

nao e elicaz no seu caso. Inclusive, como ressalta-

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

do pelo pr6prio Ministro da Saude na Audiencia

Publica, ha necessidade de revtsao peri6dica dos

protocolos existentes e de elaboracao de novos

protocolos. Assim, nao se pode alirmar que os

Protocol os Clinicos e Diretrizes Terapeuticas do

SUS sao inquestionavels, 0 que permite sua con
testacao judicial.

Do quanto restou exposto ate aqui, uma

conclusao aligura-se inequivoca: a jurisdicionali

zacao excessiva, verilicada quando ultrapassados

os limites da razoabilidade e da proporcionali

dade na atuacao do judlciario ao imprimir densi

dade concreta aos principios constitucionais e a
garantia do direito asaude, alem de potencializar

a acomodacao, por vezes ate mesmo perniciosa,

do poder executivo no cumprimento das politicas

publlcas que Ihe incumbe, pode chegar a prejudi

car a atuacao deste mesmo poder na consecucao
de suaspoliticas.

Salientam Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana

Filchtiner Figueiredo que:

A express iva maioria dos argumentos
contrarlos ao reconhecimento de um direlto
subjetivo individual asaude como prestacao
(assim comoocorre comosdemais direitos 50
ciais prestacionais, tais como educecao, assls
tencta social, moradia, etc.) prende-se ao fato
de que secuida de direitoque,par sua dimen
sao economlca, implica alocacao de recursos
materials e humanos, encontrando-se, por esta
razao, na dependencia da efetiva dtsporubih
dade destes recursos, estando, portanto, sub
rnetldos a uma reserva do posslvel, Com base
nesta premissa e considerando que secuidade
recursos publicos, argumenta-se, ainda, que e
epenas 0 tegislador democraticamente legiti
made quem possu! ccrnpetencta para decidir
sobre a afetacao destes recursos. falando-se,
neste contexto, de um princfpio da reserva
parlamentarem materia orcamenterta, direta
mente deduzido do principio democratico e
vinculado, por igual,ao princfpio da separac;ao
de poderes. 10

Paulo Bonavides alertou sobre a necessidade

da observancia do principio da proporcionalidade

10 Algumas considera~6es em tome do conteudo, eficacfa e
efetividadedo direitoasaude na Constitui~ao de 1988, Interesse
Publico 12:102, 200.
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no emprego da herrneneutlca constitucional con

cretizante dos direitos fundamentais, erigidos,

segundo ele, a verdadeira categoria de princlpios.

a fim de que nao se comprometa 0 equillbrio en

tre os poderes e - acrescentamos - para que nao

se comprometa 0 funcfonamento harrnonico do

pr6prio Sistema Unico de Saude.Confira-se:

Resultaram ja da dirnensao jurldico

objetiva tnovacoes constitucionais de extrema

lmportancia e alcance, tais como: a) a lrradia
<;;30 e a propaqacao dosdireitos fundamentais

a toda a esfera do Direito Privado; em rigor, a

todas as provfncias do Diretto, sejam juspri

vatistas, sejam juspublidsticas; b) elevacac de

tais direitos a categoria de principios, de tal

sorte que se convertem no mals importante

p6lo de eficacla normativa da Constitulcao; l...1
h) a elaboracao do conceitode concretizacao,

de grau constitucional, de que se tern valldo,

com assiduidade, as tribunais constitucionais

do Velho Mundo na sua construcao jurispru

dencial em materiade direitosfundamentais; i)

o emprego do principio da proporcionalida

de vinculado ahermeneunce concretizante,

emprego 0;30 rare abusivo, de que derivam

graves riscos para 0 equilibrio dos Poderes,

com os membros da judicatura constitucio

nal desempenhando de fato e de maneira

ins6lita 0 papel de legisladores constituin

tes paralelos, sem todavia possuirem, para

tanto, 0 indeclimivel titulo de legitimidade;

[...] ".

Nao se esta a sustentar um consequencia

Iismo sob perspectiva puramente economlca

submissa a reserva do posslvel, assim como nao

ha que se apegar ao conceito liberal classico for

mai de separacao de poderes que possa frustrar a

lmplernentacao dos direitos sociais e individuais

diante da ornissao do Poder Publico, sobretudo

aqueles direitos compreendidos na esfera do rni

nimo existencial, mas, sirn, perseguir a concreti

zacao equilibrada dessasgarantias, sob a 6tica da

proporcionalidade e da ponderacao, para nao se

outorgar, em excesso, bem da vida no ambito da

tuteia individuai e prejudicar 0 funcionamento do

11 BONAVIDES, Paulo. Curso de direitoconstitucional. 21"ed.Sao
Paulo: Malheiros Editores, p. 588-589.

sistema unlco de saude em prejuizo da coletivi

de.

Com efeito, e na perspectiva do proces

instrumento dialetico voltado para realizacao

direito material, que ha de ser buscada a const

~ao e a conforrnacao do procedimento de Cogn

~ao adequado a complexidade e ao enfretarnen

dos desafios e dificuldades que se apresentam

Judiciario para concretizacao do direito a sau

quando se estiver diante da ausencia de polltl

publica voitada para 0 fornecimento da prestac

reivindicada judicialmente. Ou, ainda, conform

se disse, quando se verifica que, embora previ 0

o tratamento cirurqico ou medicamentoso, a 5

disponibilizacao ao publico nao ocorre de m

a cumprir 0 principio da universalidade do at

dimento considerando a demanda real para 5

realizacao,

A conforrnacao do procedimento com

das acoes individuais repetitivas com 0 objeti

de promover a arnpliacao da coqnlcao para ai'

da mlcro-justlca restrita aspartes no casoconere

submetido a apreciacao do Judlciario decorre

necessidade de se exercer juizo de ponderacao

luz dos principios da razoabilidade, da proporci

nalidade, da subsidiariedade e da concordanc

pratica, entre as limitacoes de natureza finance!

consubstanciadas na clausula da reservado POSSI

vel para a implementacao coletiva de prestaco

no campo da saude na sua vertente curativa

patologias em geral.

No que concerne ao dever de 0 juiz conf

mar 0 procedimento adequado ao caso conere

como decorrencla do direito de protecao e do

direito a tutela jurisdicionai efetiva e adequad

cumpre trazer a colacao 0 maqisterio de Luiz G

lherme Marinoni:

"[•..J, ha que entender que 0 cidad
nao tem simples direito a tecnica process
evidenciada na lei, mas sim direito a um

terminado comportamento judicial que s
capazde conformara regra processual com
necessidades do direito material e dos cas
concretos.

Como e obvio, nao se pretende di
que a juiz deve pensar 0 processo civil seg
do seus proprios criterios. 0 que sedeseja

denciare que 0 juiz tem 0 dever de interpretar
a leqislacao processual a luz dos valores da
Constituicao Federal. Como esse dever gera 0

de pensar 0 procedimento em conformidade
com as necessidades do direito material e da
realidade social, e imprescindfvel ao juiz com
preenderastutelas devidas ao direito material
e perceberasdiversas necessidades da via das
pessoas.?"

Nessa perspectiva e, diante da possibilidade

eseaplicar a teoria do "dialoqo dasfontes" no di-

eito processual civil, a luz das garantias constitu

ionaisda tutelajurisdicional efetiva e, sobretudo,

do contradit6rio, afigura-se cabivel que, alem dos

ecanismos ja previstos no C6digo de Processo

ivil (v.g., a reuniao dos feitos em que partes dis-

lntas ou 0 Ministerio Publico postulem a conces

- 0 de tutelas individuais objetivando 0 forneci

ento de medicamentos), 0 magistrado amplie a

oqnicao do processo utilizando os instrumentos

revistos no art. 9°, § 2° da Lei n. 9.868/1999, den-

re eles, a requisicao de lnforrnacoes gerais sobre

materia controvertida dos orqaos publicos en

olvidos na Iide ou que possam contribuir para

ua solucao: a deslqnacao de audiencla publica,

estinada a oitiva dos agentes competentes pela

qestao do Sistema Unico de Saude nas esferas Fe

eral, Estadual e Municipal, dos responsavels pela

xecucao dos orcarnentos de cada esfera, de pes

oas dotadas de not6ria especlallzacao na area; e

realizacao de pericia dotada de amplitude e que,

de igual forma, ultra passe a dlscussao travada na

acao individual para avaltacao do pleito em di
mensaecoletiva.

Tais medidas terse por escopo aquilatar a

iabilidade de atendimento da pretensao indivi

dual sem que se descure da verlficacao da pos

sibilidade de 0 Poder Publico possuir condlcoes

reais de atender, de modo isonomico, as demais

pessoas que se encontrarem na mesma sltuacao

da parte autora da acao individual ou na mesma

situa~ao da parte que se beneficiar, individual

mente, da acao proposta pelo Mlnisterlo Publico

Federal na tutela de direito lndisponfvel, quando

depara com a inexistencia de politica publica

Ob.cit.,PP. 224-225.
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especffica que ampare 0 pleito deduzido em juizo,

de forma repetitiva.

Ha que se salientar que as acoes individu

ais ajuizadas pelo Ministerlo Publico objetivan

do a defesa de direito individual indisponivel no

campo da saude, quando se materializarem em

inumeros feitos identicos objetivando a mesma

tutela (excluidas, por 6bvio, as hip6teses de doen

cas raras que atingem individualmente apenas os

eventuais beneficiarios da acao), nao constituem

avia mais adequada a forrnulacao de pleitos dessa

natureza, sendo a acao civil publica, nesse caso, 0

instrumento processual seguramente mais apro

priado.

Eque, evidenciada a necessidade de forne

cimento, em elevada proporcao, de determinado

medicamento ou a ampliacao de determinada in

tervencao cirurqica, v.g., cirurgias cardiacas para

implante de marcapassos ou cirurgias barlatrlcas,

cujos onus nao ten ham sido adequadamente di

mensionados, a sede adequada para a coqnicao

dessas questoes e, sem duvida aiguma, a da acao

coletiva, para que nao sejam beneficiados indivi

dualmente apenas aqueles que acorrem ao Judici

arlo, os quais nem sempre sao hipossuficientes.

A pr6pria repeticao sistematica das acoes

ajuizadas pelo Ministeno Publico, legitimado ex

traordinario, objetivando a concessao de tutelas

individuais, confirma essa premissa.

Tal realidade nao escapou a percepcao de

Joao Agnado Donizete Gandini, Samantha Ferrei

ra Barione e Andre Envangelista de Souza, em artl

go intitulado: "A Judicializacao do Direito a Saude:

a Obtencao de Atendimento Medico, Medicamen

tos e Insumos Terapeuticos por Via Judicial- Cri
terlos e Experiencias" 13:

Entretanto, as acoes civis publlcas pro
postas pelo Parquet nao raro veiculam inte
resse de um unlco paciente, ou de um grupo
determinado e restnto.

Nao sequestiona da legitimidadedo Mi
nisterio Publico para representar em juizo um
unico paciente que pleiteie assistencia farma-

13 Revista lOB de DireitoAdministrativo, n. 28 - Abril de 2008, p.
36.
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ceutica do Estado, uma vez que 0 caputdo art.

127 da Constltucao Federal lhe atribuiu leqlti
midade para defender direitos individuais in

disponfveis: "0 Minlsterlo Publico e instituicao

permanente, essenciaI a funceo jurisdicional

do Estado, incumbindo-lhea defesa da ordem
jurfdica, do regime democrattco e des interes

ses socials e individuals indisponfveis".

Duvidamos, no entanto, do adequado

manejo da a<;ao coletiva nesses casas.

Embora seja praxe institucional chamar

de acao civil publica ted a e qualquer acao de
natureza dvel promovida peto Mlnisterio PU
blico, nao setrata de mere preciosismo termi

nol6gico.

A acao civil publica, reitere-se, e instru

mente de tutela coletiva, regulado pelo rni

crossistema normativo de processo coletivo

brasilelro, composto, em especial, pela Lei da
A,ao Civil Publica (Lei nO 7.347/1985) e pelo

CDC - C6digo de Defesa do Consumidor (Lei

nO 8.090/1990). Possui peculiaridades procedi

rnentats incompativeis coma tutela individual,
dal a impropriedadede sua aplicacao lndlstin

tamente.

Paroutro lade, enquanto manejada com

observancia da proporcionalidade, preser
vando a equilibrioentre asregras e princfpios

que informa nosso ordenamento, a acao civil
publica afigura-se como eficiente mecanismo

de combate a ineficlencla do oder Publico na
irnplernentacao de polfticas publicas, benefi
ciando segmentos sociais e hipossuficientes e
estimulando a atuacao estatal,"

Nessecaso, prop6e-se uma coletivizacao efe

tiva das demandas individuais repetitivas, apen

sando-se todos eles para, em seguida, selecionar

se um dos feitos - representativo da controversia

- para que seja convertido em a~ao civil publica

(coletiva), na medida em que se podera identifi

car, em tal hip6tese, a ineficiencia sistematica - Ca

racterizada pela repeti~ao das a~6es identicas - do

Poder Publico no cumprimento de determinada

politica publica - ja implementada - em materia

de saude ou a existencia de omissao ofensiva ao

princip.io da proporcionalidade na formula~ao

de determinada politica aO nao se contemplar 0

fornecimento de determinado medicamento ou

tratamento compreendido no nucleo do minimo

existencial.

Luiz Roberto Barroso chegou a sustentar a

viabilidade dessas discuss6es nas acoes indivi

ais, concluindo que a sede adequada para a c

nicao de pretensao objetivando 0 fornecimen

de medicamentos nao contemplados em politi

publicas seria a acao coletiva. Confira-se

"I...] a dlscussao coletiva ou abstrata
gira naturalmente um exame do contexto
ral daspolfticas publicas discutidas (0 que
regra nao ocorre, ate por sua inviabilidade,
contexte de acoes individuais) e tornara
provavel esse exams, ja que as legitimados
vos (Ministerio Publico, assoclacces etc.)te
melhores ccndtcoes de trazer tais elemen
aos autos e discuti-los. Sera possivel ter
ldeia mais realista de quais as dirnensoa

necessidade (e.g., qual 0 custo rnedlo,
rnes,do atendimentode todasaspessoas
se qualificam como usuarlas daquele med
mento) e quala quantidadede recursos di
nivel como um tad0." [BARROSO, Luiz Ro

- artigo: Da falta de efetlvldade ajudicia
c;ao excessiva: Direito a saude, fornecim
gratuito de medicamentos e parametres

a atuacao judicial extrafdo do sftto eletr6
http://www.migalhas.com.br/mostra_noti
arti culadas.aspx?cod =S2582]

De fato, 0 direito processual civil nao p

deixar de se estruturar de maneira habil a efe

tutela dos direitos nessa perspectiva.

Por outro lade, embora se reconheca m

adequacao das acoes coletivas para se veic

pretensao dessa natureza, nao ha como fecha

jurisdicionado a via da a~ao individual, em fac

garantia constitucional do acesso amplo a ju

di~ao, cumprindo pensar na coletiviza~ao co

proposta para cogni~ao e solu~ao adequada

tada de amplitude que possa se aplicar aos ca

identicos - da demanda proposta pelo particula

ou pelo pr6prio Ministerio Publico objetivand()

tutela de direito individual e indisponivel de

soa determinada.

Assim, com a busca da conforma~ao do pi

cedimento, de mol de a atribuir-Ihe dimensao

letiva, poder-se-a viabilizar, de modo seguram

te mais efetivo, 0 controle de determinada polit

publica, sob 6tica ampla, considerando as ma

zes principiol6gicas citadas (proporcionalida

minimo existencial, reserva do possivel e conca

anda pratlca): permitir a verificacao ampla da

correta alocacao de recursos destinados aO cum

rimento da politica publica ja instituida para a

bten~ao de prestacao nao atendida pelo Estado;

nsejar a possibilidade de verificacao real - e nao

penascomo ret6rica de defesa - da aplicabilidade

a c1ausula da reserva do possivel, permitindo ao

agistrado, ao fundamentar a decisao proferida

processos individuais e repetitivos objetivan-

a a concessao de prestacces nao contempiadas

m politicas publicas, concluir se 0 Poder Publico

deria ou nao converter aquela pretensao indivi-

ual em uma politica voltada para 0 atendimento

a coletividade; reduzir 0 risco de que haja pre

lencia desproporcional do direito a saude de

individuo sobre os principios constitucionais

a cornpetencia orcarnentarla do legislador e das

rtbulcoes administrativas do Poder Executivo,

contrariedade ao principio da concordancta

ratica na concretizacao de direitos fundarnsn

is; e, por firn, verificar a necessidade de revisao

atualizacao dos protocolos medicos e a elabo

~ao de novos protocolos para que possam ser

ntemplados novos medicamentos realmente

ndlspensaveis e tratamentos comprovadamente

cazes.

Segundo ledonam Ingo Wolfgang Sarlet e

ariana Filchtiner Figueiredo:

a carater aberto, e de certa forma, prow
qrarnatko, dos arts. 6° e 196 da CF/1988, se

permite a abertura e permanente atuallzacao
do conteudo e, portanto, da tutela oferecida
pelas normas constitucionais e legais, tambem
gera conflitos nesse processo de integrac;ao
pratica e topica, especialmente no que con
cerne adefinic;ao concreta do objeto que esta
ria albergado pela prote<;ao ou pelo dever de
prestac;ao jusfundamental.1o\

Conforme salienta, com propriedade, Dierle

se Coelho Nunes, em primoroso artigo intitula

"Novos rumos para as tutelas diferenciadas no
asil?",

Para alem das razoes ja delineadas em
outras oportunidades, num processo co!etivo
o debate e a cognic;ao deve se dar de modo

IJornada de Diretto Civil e Processual Civil

mais "participativo", sobpena de nao seobter
a declsao maisadequada (e legitima) alern de
permitir a formacao de resultados ineficientes
paraa coletividade 15

Dai porque a abertura do processo de modo

a torna-lo dial6gico, sobretudo no caso de dernan

das individuais repetitivas que possam evidenciar

falha do Poder Publico na confeccao e execucao

de politicas publlcas na esfera da saude, proper

ciona ao magistrado avaliar a concessao de pres

tacao positiva que possa, de fato, ser passivel de

unlversalizacao.

Importa salientar que nao se afigura razoa

vel nem se coaduna ao principio da concordancia

pratlca, que deve conduzir 0 hermeneuta ao con

cretizar valores e principios em aparente entre

choque, impor solucao que conduza ao sacrificio

ao direito a vida que se busca tutelar no processo

individual, sobretudo diante da hip6tese de risco

grave e iminente de seu perecimento, caso em

que se imp6e a concessao da tutela de urqencia

individual vindicada.

Por outro lado, na busca da reallzacao de tra

tamento curativo por meio do fornecimento de

medicamento nao previsto em determinada poll

tica publica, a prestacao positiva solicitada havera

de ser viavel a todas as demais pessoas que pos

sam se encontrar na mesma ou em sltuacao serne

Ihante aquele que busca a tutela individual.

A atuacao do Poder Judiciarlo, no plano da

concretlzacao dos principios constitucionais e di

reitos sociais dependentes de politicas publicas

para sua implementa~ao ison6mica, ha de funda

mentar-se, ainda, no principio da subsidiarieda

de para garantir-se, diante da omissao do poder

publico, 0 que, realmente, se considera como ne

cessario existencial, conceito aberto, f1uido e cuja

densidade deve ser buscada na solu~ao do caso

concreto que constitui objeto do processo.

a conteudo do minimo existencial, alerta

Ana Paula de Barcellos, "e dado por presta~6esem

rela~ao as quais seja factivel afirmar que todos os

15 NUNES, Dierle. Novos rumos para as tutelas diferenciadas
no Brasil? In: THEODORO JUNIOR, Humberto (org). Tutelas
diferenciadas. Rio de Janeiro, GZeditora, 2009.(noprelo).
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individuos tern direito, e nao apenas aqueles que

vao ao Judiclarlo" (ob. cit., p. 342)

Necessario atentar-se, ainda, que inumeras

acoes objetivando 0 fornecimento de medica

mentos nao padronizados no ambito do Sistema

Onico de Saude se inserem no contexte atual da

rnedicalizacao indefinida ou excessiva do ser hu

mario, ditada, por vezes, pela atuacao mercantilis

ta da industria farrnaceutica.

Sobre esse aspecto, revelam-se elucidativos

os estudos de Marcus Orione Goncalves Correia e

Renatto Negretti Cruz:

Destaca-se, portanto, a insercao do cor

po no mercado, mediada pela Medicina, inl

cialmente como forca de trabalho assalariada
e, depois, por meio do consumo de saude, 0

que,porconseguinte, teria propiciado diversas
"disfuncoes nosistema de saude e da medicina

contemporanea". (FOCAULT, 1974, P.19)

Nesse contexto, ao contrario do que

pode parecer, os medicos nao seriam os unt

cos ou osmaisbeneficiados por esse processo
social de rnedlcallzacao indefinida, mas sim a
industria farmaceutka, Como advertia FO

CAULT (1974),os"trustes farmaceuticos" e que

ficariam com os lucros proporcionados pela
doenc;:a e pela saude, sen do sustentada, inclu
sive pelofinanciamento coletivo desse sistema

sanitarlo. Tal sltuacao, no entanto, persiste ate
os dias atuais (ANGELL, 2007, p. 207-229; BAR

ROS, 2004, p. 119)

[...]

Esse descompasso entre as expecta

tivas da sociedade em rslacao ao "consume

de saude" e sua repercussao na real melhoria

das condlcoes sanitartas persiste atualmente

a despeito dos supostos avances da industria
farmaceutica e de seu aparente empenho no

desempenho de novos medicamentos quejus

tificariam, em tese, osprecos altos de seus pro
dutos, bem como seus lucros exorbitantes.

Nesse sentido, diversos sao ostrabalhos
que questionaram os rnetcdos dosgrandes la

borat6rios farrnaceutlcos privados paramanter

sua altalucratividade num mercadoglobalcUja
estimativa total de vendas de medicamentos

sujeitos aprescri<;:ao medica no mundo inteiro

estava em tome de 400 bilh6es de d61ares em
2002 (ANGELL,2007, p. 21; NASCIMENTO, 2005;

BARROS, 2004)

Dentre esses estudos, para a discuss
seguinte acerca da concessao de medicame
tos pelo poder judlclario brasllelro, cump
destacar aqui0 levantamentofelto porANGE
(2007)parademonstrar a realdlmensao "criat

va"e "inovadora" doslaborat6rios farrnacsu]

cos, a despeito de seu discurso oficial, a part
da slsternatizacao dos dados fomecidos pe
pr6pria agencia norte-americana, Food an
Drug Administration - FDA, responsavel pel
registro de novos medicamentos. De acord
com 0 levantamento da referida autora:

"Dos 78 medicamentos aprovados pe
FDA em 2002, somente 17 continham nov
prlncipics ativos, e apenas sete deles fora
classificados pela FDA como aperfeic;:oament
em relacec a medicamentos mais antigos.
outros 71 medicamentos aprovados naquel
ano eram variantes de medicamentos antig
ou nao foram considerados superiores a
medicamentos ja avenda. Emoutras palavra
eram medicamentos "de lmltacao". [...] Ad
rnais, desses sete, nem um unico provinha
um laboratorlo farmaceutico americana
porte. (ANGELL, 2007, p. 32-33)

[...]

A relevanda desses nurneros e do des
compasso entre 0 montante dos medicamen
tos registrados anualmente na agencia FDA
o percentual inferior a 15% de produtos po
ela considerados como inovadores requer
dtssemtnaceo dessas tnformacoes e a tentat
va de inserir este criterio de dfstlncec entre 0

"novos medicamentos" produzidos anualmen
te no merito dosprocessos judiciais referentes

a pedido de lndusao de novos medicamentos
na lista daqueles fornecidos pelo SUS ou de
seu fornecimento pelo Estado diretamente a
determinados pacientes, afastando-se, como
crlterto judicial paraseaferir0 carater inovado
do medicamento pleiteado, 0 simples argu
mento de que a drogaem questao foi aprova
da para comerclallzecac nosEUA pela FDAou
em outroorqao estatal estrangeiro ou nacional
de registro." [CORREiA,Marcus Orione e CRUZ,

Renato Negretti.Teoria dossistemas de Niklas
Luhmann e os desafios paraa efetivacao juris-;
dicional do direitoasaude em materiade me

dicamentos, RECIS - Revista Eletr6nica de Co
municac;:ao, Infomac;:ao & lnovac;:ao em Saude
- www.reciis.cict.fiocruz.br- IssN 1981-6278]

Em suma, ao sustentar a atua~ao do Poder
Judiciario fundamentada no principio da subsidia

riedade e na busca da garantia do minimo existen-

clal nao se afasta a possibilidade do fornecimento

de medicamentos nao padronizados nos atos ad

ministrativos emanados dos entes que integram

o SUS, no ambito de acces individuals, sobretudo

em hip6teses extremas e urgentes para se evitar 0

perecimento do direito a vida.

III - CONCLUSAo

o principal desafio que se apresenta aos

operadores do direito e 0 da construcao de um

processoconstitucionalmente adequado e, acima

de tudo, justo, que sirva de instrumento efetivo

para a verificacao dos aspectos juridicos, sociais e

economicos necessaries a adequada cornposkao

do litigio instaurado para realizacao concreta do

direito fundamental a saude.

ocerne da questao consiste em sedefinir, no

espacodialetico do processo, as dlrnensoes desse

direito subjetivo e os Iimites da atuacao jurisdicio

nal para garantia das prestacces positivas no cam

po da saude, principalmente no ambito das acoes

individuais repetitivas.

Nesse contexte, a possibilidade de confor

macae do procedimento individual, de molde a

atribuir-Ihe dlmensao coletiva, apresenta-se com

um dos instrumentos que poderao viabilizar 0

controle de determinada polftica publica, sob oti

ca ampla, considerando as matrizes principiol6gi

cas citadas (proporcionalidade, minimo existencial

e reserva do posslvel): permitir a verificacao am

pia da correta alocacao de recursos destinados ao

cumprimento da politica publica ja instituida para

a obtencao de prestacao nao atendida pelo Esta

do; ensejar a possibilidade de verificacao real da

aplicabilidade da clausula da reserva do possivel,

permitindo ao magistrado, ao fundamentar a de

clsao proferida nos processos individuais e repeti

tivos objetivando a concessao de prestacces nao

contempladas em politicas publicas, concluir se

o Poder Publico poderia ou nao converter aquela

pretensao individual em uma politica voltada para

o atendimento da coletividade em cumprimento

ao postulado do minimo existencial; reduzir 0 ris

co de que haja prevalencia desproporcional do di

reito a saude de um individuo sobre os principios

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

constitucionais da cornpetencla orcarnentarla do

legislador e das atrlbuicoes administrativas do Po

der Executivo, em contrariedade ao principio da

concordancia pratica na concretizacao de direitos

fundamentais; e, ainda, verificar a necessidade de

revlsao e atualizacao dos protocolos medicos e a

elaboracao de novos protocolos para que possam

ser contemplados novos medicamentos realmen

te indispensavels e tratamentos comprovadamen

te eficazes.

Assim, diante da possibilidade de aplicacao

da teo ria do "dialoqo das fontes" no direito pro

cessual civil, a luz da garantia constitucional da

tutela jurisdicional efetiva e, principalmente, do

contradit6rio, afigura-se cabivel que, alern dos

mecanismos ja previstos no C6digo de Processo

Civil, como a reuniao dos feitos em que partes dis

tintas ou 0 Ministerio Publico postulem (art. 105

do CPC) a concessao de tutelas individuais obje

tivando 0 fornecimento de medicamentos, 0 ma

gistrado amplie, buscando leqitlmacao tambern

na regra do art. 130 do CPC, a coqnlcao do proces

so utilizando os instrumentos previstos no art. 9°,

§ 2° da Lei n. 9.868/1999, dentre eles, a requisicao

de inforrnacoes gerais sobre a materia controverti

da dos orqaos publicos envolvidos na Iide ou que

possam contribuir para sua solucao: a deslqnacao

de audiencia publica, destinada a oitiva dos agen

tes competentes pela qestao do Sistema Onico de

Saude nas esferas Federal, Estadual e Municipal e

dos responsaveis pela execucao dos orcarnentos

de cada esfera e a realizacao de pericia dotada de

amplitude e que, de igual forma, ultra passe a dis

cussao travada na acao individual para avallacao

do pleito em dlmensao coletiva.

Por firn, no que concerne as acoes ajuizadas

pelo Ministerio Publico objetivando a defesa de

direito individual indisponivel no campo da sau

de, quando se materializarem em inumeros feitos

identlcos objetivando a mesma tutela (excluidas

as hip6teses de doen~as raras que atingem indi

vidualmente apenas os eventuais beneficiarios da

a~ao), nao se mostram a via mais adequada a for

mula~ao de pleitos dessa natureza, sendo a a~ao

civil publica, nessecaso,0 instrumento processual

seguramente mais apropriado.
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Propoe-se, nessa hlpotese, uma coletiviza

~ao efetiva das demandas individuais repetitivas,

apensando-se todos eles para, em seguida, sele

cionar-se um dos feitos - representativo da con

troversia - para que seja convertido em acao civil

publica (coletiva), na medida em que se podera

identificar a ineficiencia sistematica - caracteriza

da pela repetlcao das acces Identicas - do Poder

Publico no cumprimento de determinada politica

publica - ja implementada - em materia de saude

ou a existencla de omlssao ofensiva ao principio

da proporcionalidade na forrnulacao de determi

nada politica ao nao se contemplar 0 fornecimen

to de determinado medicamento ou tratamento

compreendido no nucleo do minimo existencial.
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1.0 direito de acessoajustice

A luz da ternatlca rnoderna, 0 direito de

acesso a justic;:a contempla nolo apenas a simples

garantia de ingresso em juizo, exigindo que essa
garantia se tome efetiva e tempestiva. Dito de

outro modo, 0 direito de acesso aos tribunais, res

guardado no artigo 5°., inciso XXXV da Constitui

c;:ao Federal, oportuniza nolo apenas 0 direito de

formular um pedido perante 0 Poder Judiciarlc.

Ele deve ofertar aos cldadaos meios eficazes para

a satisfacao do direito material. E nolo e s6 isso.

o direito de acesso a justice nolo se realiza em

sua plenitude sem 0 alcance de uma tutela juris

dicional efetiva obtlda por meio de um processo

justo que proporcione a entrega da prestacao
jurisdicional em tempo razoavel. Em tal contex

to, a tutela jurlsdicional que resguarde 0 ample

aces so aos tribunais deve ser efetiva, adequada e

tempestiva. Isso significa que a pronta solucao do

litiglo representa apenas a dimensao temporal da
efetividade do processo, e, pois, uma de suas face

tas, eis porque uma justic;:a tardia compromete a
tutela efetiva I .

Essa exiqencia pode ser considerada como

integrante da terceira onda de acesso efetivo a
justica, representada por uma concepcao mais

ampla de acesso a justic;:a ou um novo enfoque

que reconhece, dentre outras posslbilidade de

melhorar 0 acesso, a necessidade de se adaptar 0

processo civilao tipo de litfgi02, inclusive em rela

c;:ao as causas que, em face da natureza, reclamem

rapida solucao'.

1 MARTfNEZ, Pablo Lanzarote. Lavulneraci6n Delplaza razonable
eneJ proceso penal. Granada: Editorial Comares, 2005,p. 14.

2 CAPPElLml, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso a justice. Porto
Alegre: Fabris, 1988,p. 71.

3 A primeira onda desse movimento concentrou seus esfon:;:os
na melhoria do acesso ajustil;:a aos pobres, proporcionando
servi~os judiciarios a pessoas incapazes economicamente de
prover as custas do processo e 0 pagamento des honorarios

Em suma, 0 direito de acesso a justic;:a co

preende diversas dimensces garantisticas, sendo

pols, mais abrangente do que 0 direito a tempe

tiva solucao do Iitigi04.

2. A efetividade do processo

Muito se discute ace rca de um processo ci

de resultados. Mas 0 que vem a ser efetividade d

processo?

Barbosa Moreira" com precisao esclarece:

"Queeque sequer dizer quando sefa
num processo efetivo?

Efetivo e slnonimo de eficient
Penso que a efetividade, aqui, consis
te na aptidao para desempenhar, d
melhor modo posslvel, a funcao pro
pria do processo. Ou, noutras palavra
talvez equivalentes, para atingir d
maneira mais perfeita 0 seu fim espe
dfico".

Eformula aquilo que denominou de progr
ma basico dacampanha em proi daeietividade":

"a) 0 processo deve dispor de instru

mentos de tutela adequados, na medida d

posslvel, a todos osdireitos (e outras poslcc
jurfdicas de vantagem) contemplados no orde

dos advogados. A segunda onda reformista centrou seu foe
de oreocupacao no problema da representecao dos interesse
difusos. Aterceira ondachamada de urn novo enfoque deacess
aju5tic;a reconhece queepreciso multo mais do queassegurar
representatividade judicial dosinteresses dasclasses e pesso
antes exclufdas, impondo a adocao de novos procediment
e reformas que tornem efetivos os novos direttos. (CAPELL
Mauroe GARTH, Bryant. Acesso ajustlca. Porto Alegre, 1988,
32e49,67e71).

4 CANOTILHO, JJ. Gomes e MOREIRA, Vital. Constltulcao d
republica portuguesa anotada, volume 1. SP: RT; Coimbr
Coimbra Editora, 2007,p.414.

5 MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. A efetividade do processo
conhecimento. RePro 19/74.Sao Paulo: abr-jun 1994,p. 128.

G MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. Efetividade doprocesso e tecnic
processual. Revista Forense 329.Rio de Janeiro: 1995,p. 97.

namento, quer resultem de expressa previsao

normatlva, que sepossam inferirdo sistema;

b) esses instrumentos devem ser pratl

camente utlllzavels, ao menos em princfplo,

sejam quais forem ossupostos titulares dosdi

reitos (e dasoutras poskoes juridicas de van
tagem) de cujapreservacao ou reinteqracao se

cogita, inclusive quando indeterminado ou in

deterrnlnavel 0 circulo doseventuais sujeitos;

c) impende assegurar condlcoes propl

cias aexata e completa reconstttulcao dosfa

tos relevantes, a fim de que 0 convencimento

do julgador corresponda, tanto quanta puder,

arealidade;

d) em toda a extensao da possibilidade

pratica, 0 resultado do processo ha de ser tal

que assegure apartevitoriosa 0 gozo plenoda

espedfica utllldade a que faz jussegundo 0 or

denamento;

e) cumpre que se possa atingir seme

Ihante resultado com 0 minlmo dispendio de

tempo e energia".

Bem se verifica, portanto, que a receita pro

posta, tem por escopo conciliar os diversos vale

res em jogo: apuracao regular dos fates na medi

da da razoavel duracao da demanda. A celeridade

se apresenta, pols, como parte integrante.

o processo deve ser, pols, instrumento de

realizacao concreta e eficaz do direito material,

desenvolvido em prazo razoavel ao amadureci

mento da causa e a formacao da convlccao do

maqistrado, sem a pretericao das garantias consti

tucionais inerentes ao processo civil.

3. 0 principio da duracao razoavel do

processo

5em duvida uma das novidades festejadas

na Reforma do Poder Judiciario, implementada

pela Emenda Constitucional n. 45/2004, depois

do longo tempo em que permaneceu aguardan

do sua aprovacao no Congresso Nacional (mais de

doze anos), foi a inclusao do inciso LXXVIII do arti

go S°. com a segulnte redacao: a todos, no ambito
judicial e administrativo, sao asseguradas a razod
vel durac;:ao do processo e 05 meios quegarantam a
celeridade desuatramita~ao.

I Jornada de DireitoCivil eProcessual Civil

Trata-se, desse modo, da incorporar como
garantia explklta, no ordenamento constitucional,
o acesso a tutela jurisdicional em tempo razoavel,
tanto na esfera do processo administrativo como
na via judicial. Nessa ultima, aplica-se ao processo

civil e ao processo penal.

E interessante notar que, ao contra rio da
Constltuicao Italiana, tal dlsposicao e dotada de
aplicabilidade imediata, uma vez que passou a
integrar 0 rol dos direitos fundamentais (art. 5°.
par.ts). Ecomo tal, 0 exerdcio desse direito inde

pende da intervencao concretizadora do Poder
Legislativo.

Pode-se afirmar, contudo, que ja se reconhe

cia a sua apllcacao no ordenamento juridico, como
garantia implkita, ora compreendida no conceito
do prindpio do devido processo legal, ora como
consectarto direto do prindpio da inafastabilida
de da jurlsdlcao, haja vista que 0 processo, como
instrumento da jurisdlcao,deve assegurar a tutela
jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva, res
guardando, outrossim, para a sua perfeita regula

ridade, a observancla de todas as garantias a ele
inerentes, ai incluidas a inexlstencia de demora

excessiva.

o prindpio da eficiencia tambern era lnvo
cado como justificativa para 0 direito a entrega
rapida e util da providencia reclamada em jui
zo, isso porque sendo a atividade desenvolvida
pelo Poder Judlciario especie de service publico,
encontra-se sujeita a observancta do artigo 37 da
Constituicao de 1988 que impce a obriqacao do
Poder Publico de prestar services adequados e efi
dentes", sob pena de sua responsabllizacao pelo
funcionamento anormal desses services.

Sob 0 prisma da eficacia dos direitos dos cl
dadaos, 0 prindpio da duracao razoavel do pro
cesso era visto como concretizador do prindpio
da dignidade da pessoa humana, garantindo a
humanlzacao do processo e a efetividade da re
alizacao dos direitos". Dito de outro modo, se de

7 DIAS, Ronaldo Bretas de Carvalho. Direito ajurisdi~ao eficiente
e garantia da rezoavel duracao do processo na reforma do
judiciilfio. Revista de Processo 128,outubro de 2005,p. 169.

B OLIVEIRA, Rogerio Nunes de. A morosidade da entrega da
jurisdi<;ao e 0 direito a razoavel dura~ao do processo judicial.
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fato 0 acesso ajustice serve como instrumento do

principio da dignidade da pessoa humana, faz-se

mister, para sua rnaterlallzacao, a garantia de que

ele seja efetivado por meio de um processo cele

reo

Por outro lade, nao se pode olvidar que a

incorporacao ao direito brasileiro da Convencao

Americana sobre Direitos Humanos, trouxe como

regra imediata, por forca do par. 2°. do art. 5°. da

CF, 0 status da razoabilidade da duracao do pro

cesso como direito fundamental.

Decerto, cumpre reconhecer que a garantia

em tela passou a assumir feicao aut6noma, estan

do agora alicerc;ada em fundamentos proprios,

sem necessidade de se amoldar na definicao de

outros principios que antes serviam de base a sua

sustentacao", Em tal panorama, deixando de ser

apenas dlrnensao compreendida em outros enun

ciados de natureza constitucional, 0 principio da

duracao razoavel passou a ser consagrado e reca

nhecido diretamente no texto constitucional po

dendo ser c1assifieado como direito fundamental

formalmente constitucional, que na terminologia

empregada por Canotilho!" representa 0 direito

fundamental amparado por norma de valor cons

titucional formal!'.

Revista da Faculdade de Dlrelto de Campos, ana IV,n.4 e AnaV,
n.5, 2003-2004, p. 641.

9 Ronnie Preuss Duarte considera que 0 prazo razoavel nao
desponta comoum novodirelto, sendolrradlacao ouemanacao
da propria garantia fundamental do processo equitatlvo, sendo
que este ultimo, por seu tumo, tambem pede ser inferido do
direito deacesso ajusnca (Garantia deacesso ajustka: asdireitos
processuais fundamentais. Coimbra: Colmbra, 2007,p. 126).

10 CANOTILHO, J.J. Gomes. Dlreito constitucional e teoria da
constltukao. 6a. ed. Coimbra: Almedina, 2002,p. 403.

11 Os direitos fundamentais podem assumir uma dlmensao
formal quando estejam expressamente previstos no texto da
Constltulcao. Direitos fundamentals em dimensao material
sao aqueles que multo em bora estejam previstos em normas
infraconstitucionais ou tratados internacionais tern obleto
analoqc aos direitos formalmente fundamentais, subrnetendo
se ao mesmo regime (DUARTE, Ronnie Preuss. Garantias de
acessoajusttce: osdireitos processuais fundamentais. Coimbra:
Colmbra, 2007, p. 119).

4. A execucao civil e as garantias

processuais da efetividade e da

duracao razoavel do processo

o direito de acesso ajustica consagrado n
plano supranacional e no ambito interno de cad
ordenamento juridica nao se esgota na prolac;ao
do provimento de rnerlto. Cumpre assinalar q
a ordem juridica deve prever tecnicas processua
adequadas para garantir a execucao das decisoe
judiciais. 5ignifica dizer, a outorga da tutela ju
risdicionai compreende tarnbem a fase do cum
primento da sentence, a fim de ser resguardad
o seu alcance pratico, Assim, quando 0 direito j
se encontra definido, a tutela jurisdicional nao
mais de coqnicao, pressupondo a sua realizacao
concreta pelo aparato estatal que atua substituin
do a vontade do obrigado ou forcando-o ao adim
plernento".

Esse direito a execucao dos provimento
deve se desenvolver por meio de um procedimen
to simples e que seja 0 mais breve possivel, a fi
de que nao ocorram excessivas dllacces de form
a postergar a efetlvacao da tutela satisfativa.

lsso significa que a execucao deve correspon
der a uma etapa muito mais rapids do que aquela
percorrida na fase do conhecimento. Para que iss
ocorra, vale dizer, para que 0 tempo seja 0 mai
expedito possivel, 0 direito processual deve pre
ver mecanismos aptos a garantir 0 cumpriment

da obriqacao de fazer, da obriqacao de nao faze
ou 0 pagamento da quantia certa, resguardand
a satisfacao do direito do credor, tal como ja rec
nhecido no titulo executivo judicial.

Ora, e por demais inaceitavel que ap6s Ion
gos anos aespera da "condenacao", a parte ve

12 0 Estado atuaper meio de tecnicas de sub-roqacao ou tecnlca
de coercao. No primeiro caso. trata-se da chamada execu
direta, quando0 jufz substitui a vontade do devedore real!
as expensas do seupatrim6nio 0 cumprimento da obrlqaca
como e 0 caso da expropriacao dos seus bens pela penho
e allenacao judicial. No segundo caso, trata-se da execuca
lndlreta, em que0 magistrado, parmeiode tecnlcas de coerce
pessoal (prlsao)oupatrimonial (multa) exerce pressao paraqu
o devedorsatlsfaca a obriqacao (FUX, Lulz. 0 novoprocesso
execucso: cumprimento da sentence e execucao extrajudicial
RJ: Forense, 2008, p.7)

cedora passe a enfrentar novas delongas para a

implementac;ao da sentenc;a.

lmpende considerar que a exiqencia do pra
zo razoavel deve ser observada em todas as fases
e instfmcias de julgamento da causa, assim como

para a execucao do que ficou decidido. Como di
reito de natureza prestacionai que e, imp6e aos
juizes 0 dever de nao apenas julgar a demanda em
tempo razoavel, mas tarnbern 0 de executa-las de

forma agil e celere l3.

Pois bem, partindo da premissa de que um
sistema exeeutivo que nao imp6e uma rapida exe

euc;ao de seus julgados acaba por desacreditar por
compieto 0 Poder Judiciarlo, e que faremos uma
breve Incursao a respeito das recentes alteracoes
da leqislacao processual nessa seara, cujo escopo
foi unicamente de garantir celeridade e tecnlcas
processuais adequadas para concretizacao do di
reito material, vale dizer, garantindo a efetividade

do processo em seu sentido estrito.

De inicio, por meio das Leis 8.952/94 e
10.444/02 ocorreram grandes lnovacoes no cam
po das tutelas dos deveres de fazer e nao fazer,
modalidades de obriqacoes em que 0 processo

civil se ressentia de mais efetividade, em face dos
meios pouco eficazes que eram disponibilizados
peio ordenamento juridico em caso de reslstencla
do devedor ao adimplemento do dever juridico.
Alterou-se 0 artigo 461 do CPC e introduziu-se 0

artigo 461-Ado CPC, eiiminando-se a neeessidade
de lnstauracao de um processo de execucao para
assegurar 0 cumprimento da obrlqacao contida
no titulo judicial. Abrigou-se 0 principio da atipi
cidade dos meios execut6rios (art. 461, par.S>, do
CPC), assim como, dentre outras providencias, foi

prevista a possibilidade de imposicao de multa
coercitiva para forcar 0 adimplemento voluntario
(medida de coercao indireta de natureza patrimo
nial).

Mais recentemente, as Leis 11.232/05 e
11.382/06, respectivamente, trouxeram profun
das modificac;6es no ambito da execucao dos tltu-

H MARTINEZ, Pablo Lanzarote. Lavufneracion delplazo razonable
eneJ proceso penal. Granada: Editoral Comares,2005.

I Jornada de Direito Civil eProcessualCivil

los executivos judicia is e no processo de execucao
fundado em titulo extrajudicial.

Por meio da Lei n. 11.232\05, 0 processo
slncretico que engloba em um 56 processo tan
to as fases do conhecimento como da execucao,
passou a ser apiicado tambern nas sentences que
reconhecem a obriqacao de pagar quantia certa,
dispensando a lnstauracao de novo processo de
execucao (art. 475-N,1 do CPC).

Ja a Lei n. 11.386\06 que se apiiea ao proces
so de execucao de titulo executivo extrajudicial,
mas que tarnbern e empregada no cumprimento
da sentence em caso de alienacao de bens penho
rados, visou imprimir slrnplificacao e aqilizacao
nos feitos executivos, trazendo inumeras modifi
cacoes no seu procedimento.

Em suma, todo esse esforco na atualizacao
da leqislacao processual ter por prop6sito com
bater a morosidade e a falta de efetividade dos
provimentos judiciais, buscando-se a meihoria da
prestacao jurisdicionaL
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1 Art.189.Violado 0 dlretto, nescepara0 titulara pretensao,a qual
se extlnque, pela prescricao, nos prazos a que aludem as arts.
20S e 206.

20 fenomeno porforce do qual a prescrtcao nao corre enquanto
emexerclcio estiver apretensao econhecido como"perpetuac;ao
da lide", explicado de formaclara por Aldyr Dias Vianna: "Ac;ao
esta sendo exercitada para fazer valer 0 direito de seu autor.
Este, vigilante e ativo, poe em movimento 0 judiciarlo, para
pleitear presta<;ao jurisdicional, em defesa de seu djr~i~o v~~lado
ou amea<;ado. Nao pode contra ele, correr a prescn<;ao, Ja que
esta terncomo causa eficiente, a inercia, bern como a suposi<;ao
da negligencia do autor" (VIANNA, Aldyr Dlas. Da prescr"l<;ao
no direito civil brasileiro.1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p.
120).

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

Por esse motive, 0 interprete atual, de posse da

nocao de pretensao que hoje se tem sedimenta

da, e tarnbern positivada (art. 189 do atual C6digo

Civil'), pode ter a impressao, bastante err6nea, de

que prevalecia no STF uma visao dual do fen6me

no prescritivo.

Emverdade, 0 STF imprimia sobre 0 fen6me

no uma visao unitarista, 0 que de resto refletia a

doutrina que, ja naquela epoca, preponderava lar

gamente. De la para ca. 0 STF teve oportunidade

de, por diversas vezes, reafirmar seu entendimen

to no sentido acima exposto. Destaca-se, entre os

julgados que corroboram tal afirrnacao, 0 acordao

prolatado no recurso extraordinario n. 110.841-0,

julgado em 25 de agosto de 1987 nos terrnos do

voto do relator, minlstro Sydney Sanches.

Em surna, e com base no entendimento ja

tradicionai do STF, e incorreto entender que OS

prazos prescricionais que se verificam antes e de

pois do conhecimento sejam fen6menos ontolo

gicamente diversos. Trata-se do mesmo fen6me

no que, por raz6es de facilidade e conveniencia,

e dividido academicamente em duas fases: cogni

tiva e executiva. No que tange aos casos em que

a prescricao corre em favor da Fazenda Publica, 0

prazo e interrompido na fase de conhecimento,

o que antes se dava pela cltacao (art. 172, inciso

I, do antigo Codiqo Civil) e hoje se da pelo des

pacho que ordena a cita~ao (art. 202, inciso I, do

atual C6digo Civil), nao se retomando a contagem

enquanto nao encerrado 0 conhecimento'. Encer

rado este,volta a correr 0 mesmo prazo, reinician

do-se a contagem.

interrup~ao. Encerrado este, com 0 fim do proces

so de conhecimento, passaria a correr entao um

outro prazo, de igual duracao, concernente afase

executiva.

De certo modo, a ideia exposta era bastante

refor~ada pela autonomia entre 0 conhecimento

a execu~ao, que antes da Lei n. 11.232/05 era re

gra gerai, e que permanece vigente no que tange

as execu~oes por quantia certa em face da Fazen

da Publica. Constituiam eles processos distintos,

inaugurados a partir de acoes tarnbem distintas.

Este fato principalmente, da existencla de duas

a~6es distintas, era fundamental para rsforcar a

ideia de que se tratavam de prazos independen

tes. urn pertinente ao conhecimento e outro a
execu~ao.

A verdade, entretanto, e que se trata de um

s6 prazo. A expllcacao para tanto deve partir da

constata~ao de que, quando se trata de prescri

~ao, 0 coneeito que se deve ter em mente nao e

o de acao mas 0 de pretensao, que aquele e sub

jacente. Assim, postulada em juizo a prstsnsao a
tutela, esta passa por um estagio de exame de seu

reconhecimento e depots, em sendo reconheci

da, passa por um posterior estaqlo de efetiva~ao

dessa tutela. No entanto, e a mesma pretensao, a

percorrer uma ionga Iinha de postulacao - recc

nhecimento - efetivacao.

Exceto no que diz respeito ao conceito de

pretensao, a nocao acima exposta, de que setrata

de um s6 prazo, nao constitui qualquer novidade.

Quando de seu voto vencedor no recurso extra

ordlnario n. 49.434, juigado a 17 de abril de 1962

- um dos acordaos que culmina ram na sumula

150 - 0 ministro Victor Nunes expressou-se clara

mente no sentido dessa unidade de prazo, 0 que

fez citando a licao de Amilcar de Castro, em seus

comentarios ao C6digo de Processo Civil de 1939,

v.10, p. 426: "A ssntenca nao opera novacao, nem

crla direitos: e ato judicial meramente interruptor

da prescri~ao. E, assimsendo, desde suadata reco

me~a a correr a prescri~ao do direito (...)."

Ocorre que, no momento de redigir a sumu

la, valeu-se 0 STF da terminologia que vigorava,

por for~a dos arts. 177 e 178 do C6digo Civil en

tao vigente, que falavam de prescri~ao da a~ao.

2. DA EXISTENCIA ou NAo DA
PRESCRI<;:Ao EXECUTIVA COMO

FENOMENO AUTONOMO EM RELA<;:A
APRESCRI<;:Ao COGNITIVA; DA

PRESCRI<;:Ao EXECUTIVA EM FAVOR
DA FAZENDA PUBLICA.

de inicio, a examinar se haveria uma diferenca on;

toloqica entre a prescrlcao dita cognitiva e a exe

cutiva, ou se em verdade tratar-se-ia de fases d

um mesmo e continuo fen6meno. Ao final, aspec

tos outros relacionados aprescricao em favor da

Fazenda Publica serao abordados, mormente no

que diz respeito a influencla ou nao da etapa d

liquidacao de sentence na contagem do prazo.

No mais das vezes, a jurlsprudencia e 0 gui

claro e seguro para a solucao dos casos que seno

apresentam, principal mente em relacao aqueles

aspectos ante os quais a doutrina silencia. Iss

posto, e em corroboracao a tal assertive,digo qu

poucas sumulas sao tao esclarecedoras ao opera

dor do Direito quanto a de numero 150 do Supre

mo Tribunal Federal (STF), que reza: "prescreve a

execucao no mesmo prazo da acao."

Inobstante sua indiscutivel importancla pra

tica, observa-se que a interpretacao dessasumul

na pratlca judiciaria e. por vezes, maculada por

uma ideia err6nea acerca do fen6meno da pres

crlcao: ideia esta gerada, em grande medida, pel

reda~ao da propria sumula.

Consiste a mencionada erronia em seacredi

tar que a prescri~ao no conhecimento e a prescri

~ao na execu~ao constituiriam realidades estanC

ques. Primeiro, correria 0 prazo prescricional do

conhecimento, sujeito a toda a sorte de vicissitu

des proprias do instituto, como a suspensao e

Atualmente, 0 processo civil e predominan

temente sincretico. As rnudancas promovidas

pela Lei n. 11.232/05 no Codiqo de Processo Ci

vil (CPC) estabeleceram que a tutela concedida,

quando ja transitada em julgado a sentence que

a concedeu, se concretlzara no ambito da mesma

relacao processual, em fase denominada pela re

ferida lei como "cumprimento de sentence" (arts.

475-1 a 475-R do CPC).

1. INTRODU<;:Ao.

DA PRESCRI<;Ao DA PRETENSAo EXECUTIVA EM FAVOR DA
FAZENDA PUBLICA - ESTUDOS ECOMPARA<;OES

Juiz Federal Substituto Hugo Otavio Tavares Vilel

Entretanto, quando se trata de sentence que

reconhece obriqacao de pagar contra a Fazenda

Publica, permanece demarcada autonomia en

tre os processos de conhecimento e execucao,

Tratam-se de relacoes processuais distlntas, inau

guradas por acoes igualmente distintas (arts. 730

e 731 do CPC). 0 processo de execucao se inicia,

portanto, com um novo exercicio da pretensao

por acao outra, ajuizada quando ja encerrado 0

processo de conhecimento.

Nesse cenario, uma questao se apresenta:

atuaimente, haveria dlferencas quanto a prescri

cao executiva entre os casos em que a tutela de

pagamento se concretlzara em desfavor da Fa

zenda Publica e aqueles em que a tutela se con

cretizara em face de outros entes? Esta pergunta

se desdobra ainda numa outra: seria correto falar

em prescricao executiva em casos em que a tutela

e concedida em face de entes outros que nao a

Fazenda Publica, considerando que sequer havera

uma processo de execu~ao, nao mais havendo ne

cessidade de se mover a~ao executiva?

o presente artigo se propoe, essencialmen

te, a discutir a prescri~ao executiva em favor da

Fazenda Publica (obriga~ao de pagar), comparan

do-a com aquela que seda, se e que ainda ocorre,

em favor de outros entes. Propoe-se inclusive, e ja
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3. DA PERMANENCIA DA PRESCRIc;:Ao
EXECUTIVA EM FAVOR DE OUTROS

ENTES - COMPARAc;:Ao COMA
PRESCRIc;:Ao EM FAVOR DA FAZENDA

PUBLICA.

Conforme indaguei em questionamento
apresentado na tntroducao, ainda seria correto
falar em prescrkao executiva em favor de outros
entes? Aprincipio, parece que nao, tendo em vista
que hoje sequer se poderia falar em acao executi
va. Entretanto, a real1dade e um tanto diversa, e a
materia merece um exame mais atento.

No maioria dos vezes, de fate, a prescricao
nao sera observada em sua fase executiva quan
do favorecer a outro ente. Proferida a sentence, e
transitada em julgado, tera inicio imediatamente a
fase processual de cumprimento de sentenc;a, na
forma do art. 475-J do CPC. Concretizada a tutela,
a pretensao restara satisfeita e portanto extinta,
seguindo 0 processo para 0 arquivo sem que es
teja a correr qualquer prazo prescricional, porque
extinta a pretensao,

Todavia, ressalto que ainda se podera obser
var prescricao em fase executiva em favor de en
tes outros que nao a Fazenda Publlca. Tal afirmo
pois 0 processo em cumprimento de sentenc;a em
face desses entes nao sera iniciado independen
temente do comportamento da parte exequente.
Estabelece 0 art. 475-J, § 50 do CPC: "Noo senda
requerida a execw;:oo no prazo de seis meses, 0 juiz
mandata arquivar os autos, sem prejuizo de seude
sarquivamento a pedido da parte." Perceba-se que
aqui nao se fala em suspsnsao do processo, que
impede 0 reinicio da prescricao, seguida de pos
terior arquivamento, como fez 0 art. 40 da Lei n.
6.830/80 - Lei de Execuc;ao Fiscal (LEF)'. Trata-se,
isto sim, de comando de arquivamento direto, que
nao tem 0 condao de impedir 0 reinicio da prescri
c;ao interrompida no conhecimento, ate porque,

3 "Art. 40 - 0 Juizsuspendera 0 curso daexeCUl;:ao, enquanto nao
for local1zado 0 devedorou encontrados bens sobre os quais
possa recair a penhora, e, nesses casos, nao correra 0 prazo
de prescri<;:ao. (...]. § 2° - Decorrido 0 prazo maximo de 1 (um)
ano, sem que seja localizado 0 devedor ou encontrados bens
penhoraveis, 0 Juizordenara 0 arquivamento dosautos. (...]."

arquivado 0 processo, a pretensao nao mais esta
em exercicio por meio dele, sendo de rigor que
volte 0 correr 0 prazo. Real1zado, po is, 0 arquiva
mento, voltara a correr 0 prazo prescricional, per
forca do art. 202, paraqrafo unlco, do C6digo Civil
(CC), que reza: "A ptescricao interrompida recomei
c;a a correr da data do ata quea interrompeu, ou do
ultimo ato do processo para a interromper." (grifo
ora aposto).

Melhor expl1cando, e observando 0 caso des
de 0 lnlcio, a prescricao comec;ou a correr com o
nascimento da pretensao, na forma do art. 189 d
Cc. Posteriorrnente, foi interrompida pelo inici
do conhecimento, nao voltando a correr ate qu
arquivado 0 processo por falta de iniciativa d
exequente em dar inicio 11 fase de cumpriment
de sentence, que seria continuacao da relaca
processual inaugurada no conhecimento. Com ()
arquivamento, por incidencla da regra do art. 20
paraqrafo unico, do CC, voltou a correr a prescri
cao, em sua fase executiva.

Pode ainda correr prescricao executiva e
favor de ente outro que nao a Fazenda Publica e
outra sltuacao, Por forca do art. 475-R', aplicarn-se
ao cumprimento de sentenc;a as normas da exe
cucao de titulo extrajudicial. Entre estas, destaca
se a do art. 7945, que preve extincao do proces
50 executivo. Este dispositivo e tradicionalment
combinado com 05 arts. 598' e 267' do mesm

4 Art. 475-R. Apllcam-se subsldlarlamente ao cumprimento
sentence, no que couber, as normas que regem 0 processo
execucaode titulo extrajudicial.

5 Art.794.Extlnque-se a execucaoquando: 1- 0 devedor satlsfaz
obrlqacao: 11- 0 devedorobtem, por transecao ou porqualqu
outromelo,a rernlssao total da divida; lll- 0 credor renunciar
credtto.

6 Art.598.Aplicam-se subsidiariamente aexecu<;:ao asdisposi<;:~

queregem °processo de conhecimento.

7 Art. 267. Extingue-se 0 processo, sem resolu<;:ao de merito: 1
quando0 juiz indeferir a peti<;:ao inicial; 11- quandoficar parad
durante mais de 1 (urn) ano por negligencia das partes; III
quando, pornaopromover osatosediligencias quethecompeti
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV
quandoseverificar a ausencia de pressupostos de constitui<;:
e de desenvolvimento valido e regular do processo; V ~ quand
jUizacolher a alega<;:ao de peremp<;:ao, Iitispendencia oude c
julgada; VI - quando nao concorrer qualquer dascondi<;:6es
a<;:ao, como a possibilidade juridica, a legitimidade das part
o interesse processual; VII- pelaconven<;:ao de arbitragem;
quandooautordesistirda a<;:ao; IX~ quandoaa<;:aoforconsidera
intransmissivel pordisposi<;:ao legal; X- quandoocorrer confus

CPC, ampliando as hip6teses do art. 794 e possi
bil1tando que seja extinta a execucao mesmo nao
tendo sido satisfeita a pretensao reconhecida na
sentenc;a, principalmente quando se verificar de
sidia do exequente.

Feitas essa ponderac;6es, suponhamos que,
ja em trarnite a fase de cumprimento de sentenc;a,
o exequente nao promova diliqencla que Ihe cabe,
abandonando a causa por prazo superior a trinta
dias. Neste caso, em obediencia ao que estabelece
a § 10 do art. 267, 0 juiz deterrnlnara a lntimacao
do exequente para que supra a falta em 48 horas.
Mantendo-se a falta, 0 juiz proferira sentence, na
forma dos arts. 267, inciso III, 475-R, 598 e 794 do
(PC, extinguindo 0 cumprimento de sentenc;a.

Quando situacao como esta ocorrer, isto e,
quando a fase de cumprimento de sentenc;a for
extinta sem resolucao do merito, nao se havendo
decidido de forma definitiva acerca da concreti
zacao da tutela concedida no conhecimento, po
dera 0 exequente mover novo cumprimento de
sentence, atraves de novo pedido. Entretanto, a
extlncao tera gerado efeitos no que tange ao pra
zo prescricional. Este prazo tera voltado a correr
por forc;a do art. 202, paraqrafo unico, do C6digo
Civil (CC), ja mencionado acima.

Explicitando melhor, e observando 0 caso
desde 0 inido, a prescrlcao comec;ou a correr com
a nascimento da pretensao, na forma do art. 189
do Cc. Posteriormente, foi interrompida pelo lnl
cio do conhecimento, nao voltando a correr ate
que extinta a fase de cumprimento de sentenc;a,
que era continuacao da relacao processual inau
gurada no conhecimento. Com a extincao da fase
de cumprimento, sem resolucao do merito, che-

entre autore reu; Xl~ nos demais casos prescritos neste C6digo,
§ 10: 0 juizordenara, noscasos dosnS.1l e Ill, 0 arquivamento dos
autos, declarando a extin<;:ao do processo, se a parte, inti mada
pessoalmente, naosuprir a faltaem 48 (quarenta e oito) horas.
§ 20: No caso do paragrafo anterior, quanto ao nO II, as partes
pagarao proporcionalmente ascustas e, quantoao nO III,0 autor
sera condenado ao pagamento das despesas e honorarios de
advogado (art.28),§ 3°0 juizconhecera de Oflcio, em qualquer
tempoe graudejurisdi<;:ao, enquanto nao proferida a senten<;:a
demerito, da materia constante dosns.IV,V e VI;todavia, 0 reu
que a nao alegar, na primeira oportunidade em que Ihe caiba
falar nos autos, respondera pelas custas de retardamento, § 40
Depois de decorrido 0 prazo paraa resposta, 0 autornaopodera,
sem 0 consentimento do reu, desistir da a<;:ao.

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

gou ao fim a relacao processual inaugurada no co
nhecimento e, por lnctdencta da regra do art. 202,
paraqrafo unlco, do CC, voltou a correr a prazo
prescricional que, nessa etapa, c1assifica-se como
prescricao exec utiva.

Emambas as situacoss tratadas nesta secao,
sera possivel observar claramente 0 fen6meno da
prescricao executiva, sendo que nas duas a pres
crkao estara favorecendo entes outros que nao
a Fazenda Publica. Para que haja pleno rigor na
explicacao, destaco apenas uma diferenc;a entre
as situacoss descritas. Na primeira, 0 processo ja
arquivado voltara a tramitar por simples pedido,
contanto que ajuizado antes de findo 0 prazo de
prescricao executiva. Tera continuidade, desse
modo, a mesma relacao processual anteriormen
te existente. Entretanto, na segunda situacao, em
que houve extlncao do cumprimento de sentenc;a
sem resolucao do rnerito, a nova rnanifestacao da
pretensao sera deduzida em juizo por exercicio do
direito de acao, isto e, 0 dlreito de instar 0 Judi
ciario a que promova a formacao de uma relacao
processual que culminara com a satisfacao do di
reito. Tratar-se-a, desse modo, de uma nova rela
cao processual, iniciada por acao e aperfeic;oada
pela citacao.

Comparando 0 cenarlo descrito ate aqui com
o da Fazenda Publica, tenho que a prescricao exe
cutiva sera bem mais ocorrente e observavel em
favor da Fazenda Publica do que em favor de ou
tros entes. 1550 se dara pelo fate de que, nos casos
em que a tutela houver de se concretizar em face
desta, havera sempre um interregno, por menor
que seja, entre 0 processo de conhecimento e 0
processo de execucao, e nesse interregno correra
prescrkao executiva. No entanto, esta prescricao
pouco se observara em favor de outros entes, po is
56 tera curso nos casos de inercia da parte exe
quente em requerer 0 cumprimento de sentenc;a,
ou quando se extinguir a fase de cumprimento
sem resoluc;ao do merito. De qualquer maneira,
o fato e que, com maior ou menor frequencia, 0
fen6meno prescricional em fase executiva sera
observavel em favor de ambas as modalidades de
favorecidos.

Uma outra comparac;ao, esta mais a titulo de
curiosidade, mas tambem com algum valor prati-
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co, e que a prescrkao executiva, tanto em favor da
Fazenda Publica quanta em favor de outrem, nao
sera interrompida peia instauracao de processo de
sxecucao ou fase de cumprimento de sentence, A
exemplo do que ja de ha muito estabeleciam, e
ainda estabelecem, em relacao 11 Fazenda Publi
ca,o Decreto n. 20.910/32 (art. 9°) e 0 Decreto-Iei
n. 4.597/42 (art. 3°), 0 art. 202, caput, do C6digo
Civil determina que a prescricao s6 se interrorn
pera uma vez. Dessa forma, tendo sido lnterrorn
pida quando da lnstauracao do conhecimento, a
prescricao nao mais se interrornpera", 0 efeito da
lnstauracao do processo de execucao sera apenas
de suspender a prescricao extintiva. Por sua vez,

a instauracao do cumprimento de sentence sera
apenas 0 de impedir a retomada do prazo, que se
interrompeu com 0 conhecimento e s6 voltara a
transcorrer, a principio, quando findar a fase de
cumprimento.

4. DO PRAZO DA PRESCRI<;:Ao
EXTlNTlVA EM FAVOR DA FAZENDA

PUBLICA; INFLUENCIA DA
L1QUIDA<;:AO DE SENTEN<;:A.

Retomando tema ja ventilado na secao 2,
cumpre examinar outra idela erronea, bastante

8 Ha uma forte corrente doutrlnarla a qual apregoa que a prazo
prescrlclonal e tnterrompldo peJa insrauracao do processo de
execw;ao. 1550 seexplicaria tendo em vista que a ressalva "que
somente podera ocorrer uma vez, [...J:' (onUda no caput do
art. 202 do CC naD se apficaria as hip6teses de interrupt;ao da
prescrit;ao porate emjuizQ. Assim, a instaurac;ao do proceSSQ de
execUl;ao interromperia 0 praZQ. Com a devida venia entendo
naD merecer acolh"lda 0 referido posicionamento. Prim~iramente,
porque 0 tenho como dissoclado da expressa disposiJ;ao legal.
Em segundo lugar, porque se trata de um excesso de zelo. Os
defensores dessa teseestariam a temerque,sea instauraJ;ao do
processo deexecuJ;ao naoforcausa deinterrupJ;ao daprescriJ;ao,
esta continuara acorrer durante0 tramitedaexecuJ;ao e acabara
por fulminar a pretensao se 0 processo executivo nao se tiver
encerrado antes de completado 0 prazo prescridonal. Tal receio,
entretanto, e infundado. 0 prazoprescricional s6corre enquanto
houverinercia do titular da pretensao. Estando ele a exerce-la
em jufzo, 0 prazo prescricional se suspende, independente da
existencia de disposiJ;ao legal, por pura 16gica sistemica, em
fenomeno denominado "perpetuaJ;ao da lide", ja tratado em
notaanterior. Dessa forma, seinstaurado 0 processo executivo,
imediatamente deixa de correr 0 prazoprescricional. Entretanto,
em naohavendo expressa previsao legalno sentido de que,em
talhip6tese, 0 prazoseinterrompe, deve-s entenderque0 prazo
simplesmente suspende seu transcurso.

difundida, acerca da Surnula 150, no sentido
que, nos casos de prescrlcao em favor da Fazen
Publica, a contagem do prazo, que se reinicia co
o fim do processo de conhecimento, deve ser
cinco anos. Nesse aspecto, a surnula e falha por
omissa, vez que dela nao consta ressalva no sen
do de que, para a Fazenda Publica, a contagem
prazo se reinicia tendo a duracao de metade
que tinha originalmente. Essa ressalva poderia t
constado, vez que 11 epoca da edicao da surnula
eram vigentes 0 Decreto n. 20.910/32, art. 9°', e
Decreto-Iei n. 4.597/42, art. 3° 10, que determina
o reinicio por metade. Se bem examinados,
julgados sobre que se basearam essa sumula d
monstram claramente que nao foram no sentid
de excepcionar a aplicacao dos referidos disposi
vos, nem de negar 0 direito de prazo especial q
conferem.

De certo modo, a omissao verificada na r
dacao da Surnula 150 foi sanada com a edlcao
Sumula 383 do 5TF, que reza: "A prescricao e
favor da Fazenda Publica recorneca a correr, p
dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, m
nao fica reduzida aquem de cinco anos, embora
titular do direito a interrompa durante a primei
metade do prazo". Desta felta, 0 5TF explicitame
te admitiu 0 prazo de dois anos e meio no reinic
da contagem da prescricao em favor da Fazen
Publica, fazendo-o apenas com temperament
no sentido de nao prejudicar aquele que fora di
gente e interrompera 0 prazo, instaurando 0 pr
cesso de conhecimento, quando ainda nao haY'
se passado metade desse prazo. Visou 0 Supre
resguardar 0 direito desse reclamante dilige
te para que, no minimo, tivesse 0 prazo total
cinco anos, somados os do is periodos: pre e p6

interrup~ao.

9 Art. 9°. - A prescriJ;ao interrompida recomeJ;a a correr, p
metadedoprazo, dadatadoatoquea interrompeu oudo ulti
ate ou termodo respectivo processo.

10 Art.30 A prescriJ;ao dasdfvidas, direitos e at;:6es a que serefe
o Decreto nO 20.910 de 6 de janeiro de '932, somente po
ser interrompida uma vez, e recomet;:a a correr, pela meta
do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do ultimo
processo para a interromper; consumar-se-a a prescrit;:ao
curso da fide sempre que a partirdo ultimo ate ou termO
mesma, inclusive da sentent;:a nela proferida, embora pass
emjulgado, decorrer 0 prazode dois anos e meio.

Feitas essas conslderacces iniciais, poderla

mosdizer que, no que diz respeito 11 prescricao em
vor da Fazenda Publica, 0 prazo prescricional e
e 5 anos e se interrompe no inicio do processo
e conhecimento, nao voitando a correr ate que
provimento final desse processo tenha transi-
do em julgado. Com 0 transite, volta a correr 0

azo, agora por dois anos e meio, podendo este
r acrescido, nos cases em que a lnterrupcao no
nhecimento se deu antes da metade do prazo,
tempo que faltava na data da tnterrupcao para

ue a contagem chegasse a dois anos e meio. As
lm, iniciada a recontagem do prazo por dois anos
meio ou dois anos e meio mais tempo adicionai,
mos que 0 processo de execu~ao ajuizado fora
esse prazo nao cbtera sucesso. devido 11 prescri
ao. Sendo ajuizado processo de sxecucao dentro
esse prazo, este se suspendera enquanto trarni
ar a sxecucao. nao havendo [ntsrrupcao, vez que
sta s6 se da uma vez e ja ocorrera. Encerrada a
xecu~ao com a implementa~ao da tutela, satis-
ettae extinta estara a pretensao. 5e 0 processo de
xecu~ao for encerrado sem a satlsfacao da pre
snsao, voltara 0 prazo a correr pelo tempo que
restava 11 epoca em que ajuizada foi a execu~ao, se

esta nao foi ajuizada no dia final do prazo.

A sintese feita no paraqrafo anterior, elabo

rada a partir da legisla~ao e da jurtsprudenda rna
joritaria, e apta para solucionar a grande maioria
dos casos praticos, mas tem uma falha bastante
seria, e que se torna facilmente observavel pelo
prismados processos coletivos: nao levar em con
ta a fase de liquida~ao. Esta, de fato, e em grande
parte considerada fato indiferente para a conta
gem do prazo prescricional, 0 que nao parece cor
reto, vez que nela atuam viva mente tanto a inicia
tiva da parte, no sentido de exercer a pretensao e
ver efetivada a tutela, quanto a jurisdi~ao. A influ
encia da liquida~ao sobre 0 fenomeno prescritivo
e pouco examinada, inclusive na jurisprudencia.
Nao obstante seu pequeno numero, os julgados
que versam 0 tema sao de grande interesse, entre
os quais merece aten~ao 0 seguinte julgado do

Superior Tribunal de Justi~a:

PROCESSO CIVIL - EXECU<;AO OE SEN

TEN<;A - INCIDENTE DE UQUIDA<;Ao -PRES

CRI~Ao.1. A a~ao de execu~ao prescreve no
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mesmo prazo da acao de conhecimento, nos

termas da Sumula lS0/STF.2. Sentence que

condenou a Fazenda Nacional a repetir lnde

bite transitada em julgada, mas s6 executada

depois de cinco anos.s. Doutrina e [urispru

dencia tern entendido que a ltquidacao e ainda

fase do processo de coqnlcao. s6 sendo possl
vel iniciar-se a execucao quando 0 titulo, certo

pelo trans ito em julgado da sentence de co

nhecimento, apresenta-se tambem liquido.4.

o lapso prescricional da a~ao de execucao s6

tem inicio quando finda a llquldacao. S. Hipo

tese em que se afasta a prescrlcao quinquenal.
6. Recursa especiai provldo. (REsp 543559/DF,

proc. n. 2003/0061863-5, STJ, Segunda Tur

rna, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de

28.02.2005, p. 283).

o referido julgado baseou-se em que a li
quldacao seria fase de coqnicao posterior ao
translto em julgado da sentence. e apenas com
o seu encerramento voltaria a correr 0 prazo. De
faro, trata-se de elabora~ao s6lida e que, acima
de tude, tem 0 merito de considerar a llquldacao
como fato relevante para a contagem. Todavia, 0

posicionamento exarado comporta, com a devida

venia, duas ressalvas.

Primeiramente, deve-se considerar que 0

entendimento em tela, de certa forma, transfere 0

problema para outro momenta do iter processuaJ.
Eque fica sem resposta 0 questionamento de que,
se adotado esse raciocinio, qual sera 0 prazo den
tro do qual do interessado devers intentar a liqui
dacao, Uma apllcacao literal do posicionamento
em exame ievaria a que se concluisse pela ausen
cia de prazo prescricional para tanto, nao havendo
prazo para que interessado intente a liquida~ao,

podendo faze-Io a qualquer tempo. Com a devida

venia, tal assertiva nao parece razoaveJ.

Por outro lado, e adentrando a segunda
ressaiva, devemos observar que 0 entendimento
acima, embora exarado no ambito de processo
em que 0 intento de liquida~ao foi deduzido em
face da Fazenda Publica, nao poderia ser a esta
aplicado. Tal afirmo pelo fato de que existe norma
pr6pria a regular a hip6tese, e essa norma eiege
expressamente a senten~a passada em julgado
como marco interruptivo do prazo prescricionaJ.
Eo que se ie do art. 3° do Decreto-Iei n. 4.597/42,

que disp6e:
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"Art. 3° A prescrtcao das dfvidas, direitos

e ac;:6es a que se refere 0 Decreto nO 20.910, de

6 de janeiro de 1932, somente pode ser inter

rompida uma vez, e recomec;:a a correr, pela

metade do prazo, da data do ato que a inter

rompeu, ou do ultimo do processo para a inter

romper; consumer-se-a a prescrlcao no curso

da lide sempre que a partir do ultimo ato ou

termo da mesma, inclusive da sentence nela

proferida, em bora passada em julgado, de

correr 0 prazo de dois anos e melo." (grifo

ora aposto).

a trecho destacado do dispositivo legal, de

certa maneira, confirma a tese de que a Iiquida

c;ao comp6e com 0 conhecimento propriamente

dito uma unldade, que poderiamos denominar

processo de coqnlcao, vez que sao etapas de

uma mesma "lide". No entanto, 0 mesmo trecho

diverge do julgado pols, nao obstante considere

a liquidacao como uma continuacao do conheci

mento, estabelece que 0 prazo volta a correr com

o transite em julgado da sentenc;a. Assim, 0 art. 3°

do Decreto-Iei n. 4.597/42 da resposta ao proble

ma acima levantado de que, a se levar em conta

Iiteralmente 0 entendimento exarado no julgado

transcrito, 0 requerimento de liquldacao nao es

taria sujeito a prazo. Em verdade, esta 0 requeri

mento de llquidacao em face da Fazenda Publica

sujeito a prazo e, se nao cumprido, tal fate ense

jara a ocorrencia de prescrlcao interna a fase de

coqnlcao - prescricao intercorrente.
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Mais: esta dificultando ou mesmo impedindo

seu direto aeventual busca de reparacao - eis que

se estabeleceu, de forma "imperiosa a proiblcao

de referenda no registro civil quanta amudanc;:a"

de sexo.

Vale notar que, em regra, ninquem vai ao

Registro Civil buscar mforrnacoes sobre determi

nada pessoa por mera curiosldade. No dia-a-dla a

simples apresentacao da Carteira de Identidade e

suficiente para a maioria dos atos em que e neces

saria a identificacao.

o terceiro, no case, pode vir a ser e muitas

vezes sera alquern que tenha conceitos bastante

rlgidos e ortodoxos sobre sexualidade: quem tem

o cromossoma Ye homem; quem nao tem 0 cro

mossoma Y e mulher. Esse mesmo terceiro pode

ter, e muitas vezes tera, uma opcao heterossexual

e tem 0 direito de escolher seus namorados/par

ceirosl companheiros entre aqueles que nasce

ram com ou sem 0 cromossoma Y.

Porfim, uma solucao alternativa, nao prevlsta

em lei mas que, a meu ver, preservaria a intimida

de do transexual e,ao mesmo tempo, resguardaria

tanto eventual interesse de terceiro efetivamente

interessado quanta a finalidade do registro publi

ill seria a alteracao legislativa para determinar

que, em caso de pedido de habilitacao para 0 ca

samento 0 oficial do registro civil comunique, re

servadamente ao futuro conjuqe, a circunstancia,

devendo este confirmar sua intencao de contrair

nupcias em prazo a ser legal mente fixado.

IV - a lqnorancia, anteriorao casamento,
de doenca mentalgraveque, per sua natureza,
torne lnsuportavel a vidaem comumao conju

ge enganado."

"Art. 1.557. Considera-se erro essencial
sobre a pessoa do outro ccnjuqe:

I - 0 que diz respeito asua identidade,
sua honrae boafama,sendoesse errotal que 0

seu conhecimento ulteriortorne lnsuportavel a
vidaem comumao conjugeenganado;

o que a Jurisprudencia qaucha esta fazendo

e impedir ao terceiro a defesa de seu direito de

nao ser enganado.

E inaceitavel 0 argumento de que "nao se

pode priorizar eventuais direitos de terceiros, que

talvez nunca venham a ser reclamados", deixando

ao "terceiro 0 onus de - se for 0 caso - buscar

urna reparacao por eventuais danos que possa a
virsofrer".

Em nosso pals, em nossa sociedade, alguns

econceitos sao rejeitados e ate incriminados

azlsmo), outros tolerados (por enquanto a ho

ofobia), e outros ainda estao incorporados acul

ra brasileira (anti-tabagismo), latinoamericana

nti-imperialismo) e ocidental (monogamia).

E mais: no caso do preconceito contra a mu

anca de sexo a postura adotada pelo Tribunal

aucho termina por reforca-lo,

Fac;:a-se a comparacao com 0 caso dos "des

uitados". Tal condkao, nas decades de 50 e 60 do

.culo passado, era sinonirno de discrirninacao,

nto para os ex-conjuqes quanta para os filhos.

Na evolucao social e do sistema juridico tal

iscriminac;:ao deixou de existir (salvo - hoje - tal

ez em baixissimo grau por motivos reliqlosos), e

unca se cogitou de proibir a rnencao de tal cir

cunstancia nos registros publicos.

Portanto, ainda que se entenda, como pare

e sera tendencia, que 0 transexual operado pode

ontrair nupclas, caso haja ornlssao ao futuro con

ge da enfermidade e da alteracao da identidade,

Legislador, no case, foi mais lucido e pr6ximo da

ealidade.

o caso se enquadra, a meu ver, no art. 1.557,

lncisos I e IV do C6digo Civil:

Com a devida venia 0 mundo do ser na

assim. Nao se abstraem tabus e preconceitos

se estabelecer uma relacao conjugal, nem mes

por deterrnlnacao judicial. As pessoas estabe

cem e dissolvem ou rompem relacces - conjug

e outras -, entre outras razoes, por causa de

nidades e incompatibilidades, tabus e preconc

tos.

"Releva notar que, abstraindo-se to

tabu que envolve a questao, a (mica mat

relevante a serargUida par urn terceiro qu
sentisse lesado par se envolver com urn t

sexual, sem ter conhecimento previa dest
tuacao. seria 0 fato de nao podervira ter til
com 0 mesmo, 0 restante nao passa de a
so preconceito que, infelizmente, alnda pa
muitas de nossas aeoes.

Haque ter em mente que seumapes
seinteressa par outra, tanto emacionalme
como sexualmente, havendo afinldade e
ambos, e irrelevante ou, ao menosdeveria

o sexo anteriordo companheira/a.

Sera que Haracildo nao merece sers
plesmente Tatlane, ficando a seu criteriac
tar au nao a seu namorado/parceiro/ com

nheiroquefai submetido anteriormente au
cirurgia de transqenitallzacao? Qual a ra
desta preocupacao toda com hipotetlccs
reitas de terceiros? Porque nao aguardar
este tercetro - se for 0 casa - busque u

reparacao par eventuais danasque possa a
sofrer? Tenha que nao sepade prlorizar ev
tuats direitos de terceiros, que talvez nun
venham a ser redamados, em detrimento

autor. No memento, a que setem de concr
e que 0 autor ja e muita mais Tatlane do q
Horacildo. Ocorre que seu registro civil nao

f1ete esta realidade social, 0 que faz com q
terceiros, repetidamente, sejam induzidos
erro,subrnetendo-o a sttuacoes constrange

ras e vexat6rias.

No voto proferido na Apelacao Clvel acim
Eminente Relator esgrime a seguinte argumeri

c;:ao em defesa da tese que ficou consagrada:.

Para enfrentar tal questao e preciso, em pri

meiro lugar, nao ter medo de aparentar ser "politi

camente incorreto".

A primeira base de raciocinio, portanto, deve

ser a de que 0 transexualismo (que nao se confun

de com homossexualismo nem com travestismo)

e uma enfermldade.

Tanto os julgados do TJRS quanta a propria

fundamentacao tecnlca (medica) para a realizacao

das cirurgias de transqenttalizacao sao unlssonos

em dizer que setrata de uma enfermidade, e como

tal e catalogada: F64.0 CID 10.

Trabalho escrito em atencao ao art. 23 da RESO

LU<;AO/PRESI 600-029 DE 31/12/2008 que disp6e sobre

a Estatuto da Escola de Magistratura Federal da Primeira

Reqlao, tendo em vista minha partlcipacao noencontrode

Direito Civil e Processual Civil, realizado em Salvador-BA,

nos dias 17 a 19 de junho de 2009.

(Conslderacoes sabre a Conferencia: 0 direito ao

corpoe a autonomiaexistencial- Conferencista: Professor

Doutor NELSON ROSENVALD)

Vai se firmando, no ambito do Tribunal de

Justica do Rio Grande do Sui, Jurisprudencla se

gundo a qual "determinada a alteracao do registro

civil de nascimento em casos de transexualidade,

desde que demonstrada a existencia da alopatia,

e imperiosa a proibicao de referenda no regis

tro civil quanta a rnudanca, a fim de preservar a

intimidade do apelado" (Apelacao Clvel NUME

RO: 70021120522 Rei: Des. Rui Portanova, Diario

de Justica do dia 18/10/2007 - http:Utj.rs.gov.br/

site php/jprud2/resultado.php).

A sltuacao, a meu ver, afigura-se em confron

to com 0 objetivo do registro publico e a primeira

preocupacao que surge e com terceiros interes

sados. Especificamente: eventual interessado em

contrair nupcias com 0 transexual podera vir a ser

vitima de erro essencial quanta apessoa do mes
mo.

ALTERAC;Ao DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E
CASOS DE CIRURGIAS DETRANSGENITALlZAC;A

Juiz Federalltagiba Catta Preta N
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A UNIAo HOMOAFETIVA ESUAS REPERCUSSOES
NO DIREITO PREVIDENCIARIO SOB A OTICA DA
JURISPRUDENCIA DO STF, STJ ETRF/l a REGIAo.

No presente trabalho, elaborado em razao

da participacao no serninario de Direito Civil re

alizado pela Escola da Magistratura da l' Reqiao

- ESMAF, abordar-se-a tema que, a despeito de

quase pacificado no ambito da jurlsprudencia,

tem suscitado alguns questionamentos no ambi

to das demandas judicia is.

Cuida-sedo exame da questao relativa apos

sibilidade do deferimento, ou nao, de beneficio

previdenclarlo - pensao por morte - nas hipote

ses em que a dependencia economlca - requisi

to para concessao do beneficio - e requerida por

companheira em relacao homoafetiva.

Sabe-seque 0 direito, enquanto sistema de

regramento das relacoes pessoais, deve acornpa

nhar a evolucao das transformacces sociais. Nao

eestatico, mas dlnarnico, devendo sempre prever

as rnodlficacoes percebidas no seio da sociedade.

Dentro dessa perspectiva, pode-se afirmar

que a estrutura familiar, hoje, ganhou novos con

tornos, passando a sociedade a aceitar unlao de

pessoas do mesmo sexo como nuclao de estru

tura familiar, gerando repercuss6es em pianos

diversos.

E0 caso do direito previdenclario que, em

dadassttuacoes, colhe nasearado direito civil con

ceito para fins de lnteqracao na norma especifica,

como e 0 caso do beneficio da pen sao por morte,

cujo requisito essencial- a par da qualidade de se

gurado - imp6e a dernonstracao da dependencia

economica, multo das vezes presumida, nos casos

em que ha relacao direta de parentesco.

Nesse sentido, 0 pagamento de pensao por

morte em caso de uniao homoafetiva esta paci

ficado na jurlsprudencia. Tanto e verdade, que 0

proprio INSS incluiu em seu rol 0 companheira

homossexual (lnstrucao Normativa INSS/PRES n.O

20 de lOde outubro de 2007), como dependente

Juiz Federal Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa

da Classe I, sendo que, no caso dos (as) cornpa

nheiros (as), homossexuais, deve-se apenas com

provar a uniao estavel, 0 que atualmente pode ser

realizado de diversas maneiras (pravas testernu

nhais, documentais, etc.) e, mesmo que referidas

provas nao sejam admitidas administrativamente

pelo INSS, a pretensao podera ser perseguida ju

dicialmente.

Confira-se 0 teor do normativo expedldo

pelo INSS:

"INSTRUc;:iiONORMATIVA INSS/DC N' 25

- DE 7 DE JUNHO DE 2000 - DOU DE 8/6/2000

Publicada no DOU 11O-E de 08.06.2000

com incorrecao

Estabelece, par force de declsao judicial,
procedimentos a serem adotados para a con
cessao de beneficios previdenciarios eo com

panheiroau companheira homossexual.

FU N DAM ENTAc;:iioLEGAL:

A<;ao Civil Publica n' 2000.71.00.009347-0

A DIRETORIA COLEGIADA DO INSTITU

TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - iNSS, em

reuniao extraordtnarta realizada no dia 07 de

Junho de 2000,no usada competencia quelhe
foi conferida pelo inciso III,do artigo7", do Re
gimento Internodo lNSS, aprovadopela Porta
ria nO 6.247, de 28 de dezembrode 1999,e

CONSIDERANDO a deterrninacao ju

dicial proferida em A<;ao Civil Publica n°

2000.71.00.009347-0;

CONSIDERANDO a necessidade de esta

belecer retinas para uniformizar prccedlrnen

tos a seremadotados pela Iinha de beneffcios,
resolve:

Art. 1° - Disciplinar procedimentos a

serem adotados para a concessao de pensao
por morte e auxllfo-recluseo a serem paqos ao
companheiroou companheira homossexuaL

Art. 2° - A pensao por morte e 0 auxflio
reclusao requeridos por companheiro ou com
panheira homossexual, reqer-se-ao pelas rotl-
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nasdisciplinadas no Capitulo XIIda IN INSSIDC
n° 20,de 18,OS,2000,

Art. 3° - A cornprovacao da uniao estavel
e dependencia econ6mica far-se-a atraves dos

seguintes documentos:

I dedaracao de Impasto de Renda do se

gurado, em que conste a interessado como seu

dependente:

II disposicoes testarnentarias:

IIIdeclerecac especial feita perante tabe
Hao (escritura publica declarat6ria de depen

dencla economical;

IV prova de mesmo domicflio;

V prova de encargos domesttcos eviden

tes e existencia de sociedade au comunhao

nos atos da vida civil;

VI procuracao au fiance reciprocamente

outorgada;

VII conta bancaria conjunta;

VIII registro em associacao de ciasse,
onde conste a interessado como dependente

do segurado;

IX anotacao constante de ficha au livro

de registro de empregados;

X -ap6lice de seguro da qual conste 0 se
gurado como instituidor do segura e a pessoa

interessada como sua beneficlarla:

Xlficha de tratamento em instituicao de

assistencla medica da qual conste a segurado

como responsavel;

XIl- escritura de compra e venda de lmo

vel pelo segurado em nome do dependente;

XIII quaisquer outros documentos que

possam levar a convlccao do fato a com pro

var.

Art. 4° - Para a referida comprovacao, as

documentos enumerados nos incisos l.ll, III e IX

do artigo anterior, constltuern, por si 56, prova

bastante e suficiente, devendo as demais se

rem considerados em conjunto de no minima

tres, corroborados, quando necessarto, me

diante Justificacao Administrativa JA.

Art. 5° - A Diretoria de Beneficiose a DA

TAPREV estabelecerao mecanismos de centro
Ie para os procedimentos ora estabelecidos

nesta lnstrucao Normativa.

Art. 6° Estalnstruceo Normativa entra em

vigor na data de sua publicacao."

2 Os lures ccmpensatorlos de 12%aa ana estavam de acorda com
a limetefixado no art.1°do Decreta22.626/33 (Lei de Usura).

Conforme registrado pelo STF no julgamen

to da ADI 3300 MC/DF, 0 maqlsterio da doutrina,

apoiando-se em valiosa herrneneutica constru

tlva, utilizando-se da analogia e invocando prin

cipios fundamentais (como os da dignidade da

pessoa humana, da Iiberdade, da autodetermina

cao, da igualdade, do pluralisrno, da intimidade,

da nao-dlscriminacao e da busca da felicidade),

tem revelado adrniravel percepcao do alto signifi

cado de que se revestem tanto 0 reconhecimento

do direito personalissimo a orientacao sexual, de

um lado, quanto a prodarnacao da legitimidade

etico-juridica da uniao homoafetiva como entida

de familiar, de outre, em ordem a permitir que se

extraiam, em favor de parceiros homossexuais, re

levantes consequencias no plano do Direito e

esfera das relacoessociais,

Dessa forma, a uniao afetiva estabelecida

entre homossexuais merece tratamento isonorni

co aos dispensado as unioes heterossexuais em

respeito ao principio da igualdade, da dignidade

da pessoa humana e 0 da promocao do bem de

todos sem preconceito ou dlscrirnmacao.

Assim, etotalmente compativel com 0 siste

ma previdenciario 0 reconhecimento do direito a

pensao por morte a companheira homossexual

nos termos do artigo 74 da Lei nO, 8.213/91.

o tratamento da questao, portanto, deve

ser identico ao do concubinato heterossexual: a

dependencla nao necessita ser exclusiva, sendo,

portanto, presumlda, Comprovada a uniao homo,

afetiva, presume-se a dependencia econornica da

autora em relacao ao "de cujus", nos termos do

§ 4° do artigo 16 da Lei nO, 8,213/91, bem como

presentes os demais requisitos previstos no artiqo

74, "caput", da mesma lei, edevido 0 beneficio de

pensao por rnorte.

Sob a 6tica insuspeita do Supremo Tribunal

Federal,tem-se 0 seguinte entendimento:

"EMENTA: UNIAo CIViL ENTRE PESSOA
DO MESMO SEXO, ALTA RELEVANCIA SOCIAL
JURiDICO-CONSTITUCIONAL DA QUESTA
PERTINENTE As UNIOES HOMOAFETIVAS, PR
TENDIDA QUALIFICAc;:AO DE TAIS UNIO
COMO ENTIDADES FAMILIARES, DOUTRIN
ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO AR
1° DA LEI N° 9,278196, NORMA LEGAL DERRO

GADA PELA SUPERVENIENCIA DO ART, 1,723
DO NOVOCODIGO CIVIL (2002),QUE NAo FOI
OBJETO DE IMPUGNAc;:AO NESTA SEDE DE
CONTROLE ABSTRATO, INVIABILIDADE, POR
TALRAZAo,DA Ac;:Ao DIRETA, IMPOSSIBILlDA
DEJURiDICA, DE OUTRO LADO, DE SE PROCE
DER A FISCALlZAc;:AO NORMATIVA ABSTRATA
DE NORMAS CONSTITUCIONAIS ORIGINARIAS
(CF, ART, 226, § 3°, NO CASO), DOUTRiNA, JU
RISPRUDENCIA (STF), NECESSIDADE, CONTU

DO, DE SE DISCUTIR 0 TEMA DAS UNIOES ES
TAvEIS HOMOAFETIVAS, INCLUSIVE PARA
EFEITO DESUA SUBSUNc;:Ao AO CONCEITO DE
ENTIDADE FAMILIAR: MATERIA A SERVEICULA

DA EMSEDE DEADPF? DECISAo: A Assoclacao
da Parada do Orgulho dos Gays, l.esbicas, Bis
sexuais e Transqeneros de Sao Paulo e a Asso
claceo de Incentive a Educacao e Saudede Sao

Paulo - que sustentam, de um lado, 0 carater
fundamental do direito personalfssimoa orien

tecec sexual e que defendem, de outro, a qua

lificacao juridica, como entidade familiar, das

uni6es homoafetivas - buscam a declaracao de

inconstitucionalidade do art. 1° da Lei nO

9,278196, que, ao regular 0 § 3° do art, 226 da
Constltuicao, reconheceu, unicamente, como

entidade familiar, "a uniao estavel entre 0 ho
mem e a mulher, configurada na convlvencia

publica, contfnua e duradoura e estabelecida

com 0 objetivo de constituicao de familia" (gri

fei). As entidades autoras da presente acao di
reta ap6iam a sua pretensao de inconstltucio
nalidade na aleqacao de que a norma ora

questionada (Lei ne 9.278/96, art. 1°), em dau

sula impregnada de conteudo discriminat6rio,

excluiu, injustamente, do ambito de especial

protecao que a Lei Fundamental dispensa as

comunidades familia res,asuni6es entre pesso

as do mesmo sexo pautadas por relecoes ho

moafetivas. Imp6e-se examinar, preliminar

mente, se se revela cabivel, ou nao, no caso, a

instauracao do processo objetivo de fiscaliza

~ao normativa abstrata. Eque ocorre, na espe
cie, circunstancla juridicamente relevante que

nao pode deixar de ser considerada, desde

logo, pelo Relator da causa. Refiro-me ao fato

de que a norma legal em questao, tal como po

sitivada, resultou derrogada em face da super

veniencla do novo C6digo Civil, cujo art. 1.723,

ao disciplinar 0 tema da uniao estavel, repro

duziu, em seus aspectos essenciais, 0 mesmo

conteudo normativo inscrito no ora impugna

do art. 1° da Lei nc9.278/96. Uma simples ana

lise comparativa dos dispositivos ora mencio

nados, considerada aidentidade de seu

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

conteudo material, evidencia que a art. 1.723

do C6digo Civil (Lei nc 10.40612002) efetiva
mente derrogou 0 art. 1° da Lei n° 9.278/96:

C6digo Civil (2002) "Art, 1.723, E reconhecida
como entidade familiar a unlao estavel entre 0

homem e a mulher; configurada na convlven

cia publica, continua e duradoura e estabeleci

da com 0 objetivo de constltulcao de familia."

Lei nO 9.278/96 "Art. 1°. Ereconhecida como

entidade familiar a convlvencla duradoura, pu

blica e continua de um homem e uma mulher,

estabelecida com objetivo de constituicao de

familia." Extremamente significativa, a tal res

pelto. aobservacaode CARLOS ROBERTO GON
C;:ALVES ("Direito Civil Brasileiro- Direito de Fa
milia", vol, Vl/S36, item n. 3, 2005, Saraiva):
"Restaram revogadas as mencionadas Leis n.

8,971194 e n. 9.278196 em face da indusao da
materia no ambito do C6digo Civil de 2002,

que fez significativa mudanca, inserindo a titu
10 referente a unlao estavel no Llvro de Famflia

e incorporando, em cinco artigos (1.723 a

1.727), os princfpios baslcos das aludidas leis,

bem como introduzindo disposicoes esparsas

em outras capitulos quanta a certos efeitos,

como nos casas de obriqacao alimentar (art.

1.694)," (grifel) A ocorrencia da derroqacao do
art. 1° da Lei nO 9.278/96 - tarnbern reconheci

da por diversos autores (HELDER MARTINEZ
DALCOL, "A Uniao Estavel perante 0 Novo C6
digo Civil", "in" RT 818111-3S, 33, item n, 8; RO

DRIGO DA CUNHA PEREIRA, "Cornentarios ao
Novo C6digo Civil", vel, XX13-5, 2004, Forense)

- torna inviavel, na especie, porque destitufdo

de objeto, 0 pr6prio controle abstrato concer
nente ao preceito normativo em questao. E
que a regra legal ora impugnada na presente

acac direta ja nao mais vigorava quando da

lnstauracao deste processode fiscehzacao con

centrada de constitucionalidade. 0 reconheci

menta da inadmissibilidade do processo de

fiscelfzacao normativa abstrata, nos casas em

que 0 ajuizamento da acao direta tenha sido

precedido - como sucede na especle - da pro

pria revoqacao do ate estatal que se pretende

impugnar, tem a beneplaclto da [urlspruden

cia destaCorte Suprema (RTJ 1051477, ReI. Min,
NERI DA SILVEIRA - RTJ 1111S46, ReI. Min, SOA
RES MUNOZ - ADI 7841SC, ReI. Min, MOREIRA
ALVES): "Constitucional. Representacao de in

constitucionalidade. Nao tem objeto, se, antes

do ajuizamento da argGi~ao, revogada a nor

ma inquinada de inconstitucional." (RTJ

1071928, ReI. Min, DEClO MIRANDA - grifel) "(",)
tarnbern nao pode ser a presente a~ao conhe-
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cida (...), tendo em vista que a jurisprudencla

desta Corte ja firmou 0 principia (,..) de que nao

eadmissfvel a apreclacao, em jufzoabstrato, da
constitucionalidade au da lnconstltucionallda

de de norma juridica revogada antes da lnstau

racao do pracessa de cantrale (...j:' (RTJ

145/136, ReI. Min. MOREIRA ALVES - grifei)

(abe indagar, neste ponto, embora esse pleito
nao tenha sido deduzido pelas entidades auto
ras, se se mostraria posslvel, na especie, 0 ajul
zamento de ac;ao direta de inconstitucionalida

de proposta com a objetivo de questionar a

validade jurldica do pr6pria § 3' do art. 226 da

Constltuicao da Republica. Ajurisprudencia do
Supremo Tribunal Federal firmou-se no senti

do de nao admitir, em sede de fiscallzacao nor

mativa abstrata, 0 exame de constitucionalida

de de uma norma constitucional oriqinarla,

como 0 eaquela inscrita no § 3° do art. 226 da

Constituicao: "- A tese de que ha hierarquia en

tre normas constitucionais oriqinarlas dando

azo a declaracao de inconstitucionalidade de
umas em face de outras eincompossfvel com 0

sistema de Constltuicao rfqlda. vNa atual Carta

Magna, 'compete ao Supremo Tribunal Fede

ral, precipuamente, a guarda da Constltuicao'

(artlga 102, 'caput'), a que implica dizer que

essa jurisdlcao Ihe eatribufda para impedir que

se desrespeite a Constltuicao como um todo, e

nao para, com relacec a ela, exercer 0 papel de
fiscal do Poder Constituinte orlqinario, a firn de

verificar se este terta, ou nao, violado os princf

pios de dfreito suprapositivo que ele pr6prio

havia incluido no texto da mesma Constitui

c;:ao. v Por outro lade, as clausulas petreas nao

pod em ser invocadas para sustentacao da tese
da inconstitucionalidade de normas constitu

cionais inferiores em face de normas constitu

cionais superiores, porquanto a Constltulcao

as preve apenas como Iimites ao Poder Consti
tuinte derivado ao rever ou ao emendar a

Constituicao elaborada pelo Poder Constituin

te oriqinario, e nao como abarcando normas

cuja observancia se imp6s ao pr6prio Poder

Constituinte oriqinarlo com relacao as outras

que nao sejam consideradas como dausulas

petreas, e, portanto, possam ser emendadas.

Ac;:ao nao conhecida, por impossibilidade juri
dica do pedido." (RTJ 163/872-873, ReI. Min.

MOREIRA ALVES, Plena - grifei) Vale assinalar,

ainda, a prop6sito do tema, que esseentendi

mento - impossibilidade jurfdica de controle

abstrato de constitucionalidade de norm as
constitucionais oriqinarias - reflete-se, por

igual, no rnaqlsterio da doutrina (GILMAR FER-

REIRA MENDES, "Jurlsdicao Constitucional", p

178, item n. 2,4' ed., 2004, saraiva; ALEXANDR

DE MORAES,"Constltuicao do Brasillnterpreta

da", p. 2.333/2.334, item n. 1.8, 2' ed., 2003

Atlas; OLAVO ALVES FERREIRA, "Controle d

Constitucionalidade e seus Efeitos", p.42, ite

n. 1.3.2.1, 2003, Editara Metoda; GUILHERM

PENA DE MORAES, "Direita Canstitucianal- T

oria da Constituicao", p. 192, item n. 3.1, 2003

Lumen Juris; PAULO BONAVIDES, "Incanstit

cionalidade de Preceito Constitucional", "l
"Revista Trimestral de Direito Publico", vol

7/58-81, Malheiras; JORGE MIRANDA, "Manua

de Direito Canstitucianal", tama 11/287-288

290-291, item n. 72, 2' ed., 1988, Calmbra Ed

tora). Nao obstante as raz6esde ordem estrit

mente formal ue tornam insuscetfvel de c

nhecimento a resente a ao direta m

considerando a extrema im ortancia 'urfdic

social da materia - cu'a a recia ao talvez

desseviabilizarvseem sedede ar Oi ao de de

cum rimento de receito fundamental

cum re re istrar uanto a tese sustentada

las entidades autoras ue 0 ma isterio

doutrina a oiando-se em valiosa hermeneu

ca construtiva utilizando-se da analo ia e i

vocando rincf ios fundamentais como os

di nidade da essoa humana da liberdade

autodeterminacao. da igualdade. do plural

mo da intimidade da nao-discrimina ao e

busca da felicidade tem revelado admira

erce ao do alto si nificado de ue se reves

tem tanto 0 reconhecimento do direito erso

nalissimo a orienta ao sexual de um lad

uanto a roclama ao da Ie itimidade etic

'uridica da uniao homoafetiva como entida

familiar de outro em ordem a ermitir ue

extraiam em favor de arceiros homossexuai

relevantes come Oencias no lana do Direi

e na esfera das relapSes sociais. Essa visao d

tema ue tem a virtude de su erar neste in!

cio de terceiro milenio incom reensiveis resis

tencias sociais e institucionais fundadas e

f6rmulas reconceituosas inadmissfveis ve

sendo externada como anteriormente enf

zado or eminentes autores cu'a analise

tao si nificativas uestoes tem colocado
evidencia com absoluta corre ao a necessid

de de se atribuir verdadeiro estatuto de cid
dania as unioes estaveis homoafetivas (LUI

EDSON FACHIN, "Direita de Familia - Eleme

tos criticos a luz do novo C6digo Civil brasilei

ro", p. 119/127, item n. 4, 2003, Renovar; LUI

SALEM VARELLA/IRENE INNWINKL SALEM VA

RELLA, "Homoerotismo no Dlrelto Brasileiro

Universal vParceriaCivil entre Pessoas do mes

ma Sexo", 2000, Ago Juris Editara, ROGER RAU

pp RIOS, "A Homossexualidade no Direito", p.

97/128, item n. 4, 2001, Livraria do Advagado

Edltara - EsMAFE/RS;ANA CARLA HARMATIUK

MATOS, "Uniao entre Pessoas do mesmo Sexo:

aspectos juridicos e socials", p. 161/162, Del

Rey,2004; VIVIANE GIRARDI,"Famllias Contem

poraneas, Hllacao e Afeto: a possibilidade juri

dica da Adocao por Homossexuais", Livraria do
Advagada Editara, 2005; TAlsA RIBEIRO FER

NANDES, "Unioes Homossexuais: efeitos juridi

cos", Editora Metoda, Sao Paulo; JOSECARLOS

TEIXEIRA GIORGIS, "A Natureza Jurldica da Re

lacao Homoer6tica", "in" "Revistada AJURIS" nc

88, tama I, p. 224/252, dezl2002, v.g.). Cumpre

referir, neste ponte, a notavel Ilcao ministrada

pela eminente Desembargadora MARIA BERE
NICE DIAS ("Uniao Homossexual: 0 Preconcei

to & a Justlca", p. 71/83 e p. 85/99, 97, 3' ed.,

2006, Livraria do Advogado Editora), cujas re

flex6es sobre 0 tema merecem especial desta

que: "A Constituicao outorgou especial prote

cao a familia independentemente da
celebracao do casamento. bem como as fami

lias monoparentais. Masa familia nao se define

exclusivamente em razao do VInculo entre um

homem e uma mulher ou da convivencia dos

ascendentes com seusdescendentes. Tambem

a convivio de pessoas do mesmo sexo ou de
sexos diferentes. ligadas por lacos afetivos,

sem conotacao sexual. cabe ser reconhecido

como entidade familiar. A prole ou a capacida

de procriativa nao sao essenciais para que a

convivencia de duas pessoas mereca a prote

<;ao legal. descabendo deixar fora do conceito

de familia as rela<;oes homoafetivas. Presentes
os requisitos de vida em comum, coabitacao.

mutua assistencia.e de seconcederem as mes

mos direitos e se imporem iguais obrigac;6esa

todos os vinculos de afeto que ten ham identi

cascaracterlsticas. Enquanto a lei nao acompa

nha a evolu<;ao da sociedade. a mudan<;a de
mentalidade, a evolucao do conceito de mora

lidade. ninguem, muito menas as juizes. pode

fechar os olhos a essas novas realidades. Postu

ras preconceituosas au discriminat6rias geram

grandes injustic;:as. Descabe confundir ques

toes jurldicas com quest6es de carater moral

ou de conteudo meramente religioso. Essa res

ponsabilidade de ver 0 novo assumiu a Justic;a

ao emprestar iuridicidade as unioes extracon

iugais. Deve.agora. mostrar igual independen

cia e coragem quanta as unioes de pessoasdo
mesmo sexo.Ambas sao relac;:oes afetivas. vin-
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culos em que ha comprometimento amoroso.

Assim. impositivo reconhecer a existencia de

um genero de uniao estavel que comporta

mais de uma especie: uniao estavel heteroafe

tiva e uniao estavel homoafetiva. Ambas mere
cem ser reconhecidas como entidade familiar.

Havendo convivencia duradoura. publica e

contfnua entre duas pessoas. estabelecida com

o objetivo de constituicao de familia, mister re

conhecer a existencia de uma uniao estavel.

Independente do sexo dos parceiros, fazem jus

amesma protec;:ao. Ao menos ate que a legisla

dor regulamente asuni6es homoafetiva - como

ia fez a maio ria dos paisesdo mundo civilizado

-. incumbe ao Judiciario emprestar-Ihes visibili

dade e assegurar-Ihes os mesmos direitos que

merecem as demais rela<;6es afetivas. Essa e a

missao fundamental da jurisprudencia. que ne

cessita desempenhar seu papel de agente

transformador dos estagnados conceitos da

sociedade. c..l." (grifeD Vale rememorar, final

mente, ante a carater seminal de que seacham

impregnados, notaveis julgamentos, que, ema

nados do E.Tribunal de Justlca do Estado do

Rio Grande do Sui e do E.Tribunal Regional Fe

deral da 4<1 Regiao, acham-se consubstancia

dos em acordaos assim ementados: "Relacao

homoer6tica - Uniao estavel - Aplkacao dos

princfpios constitucionais da dignidade huma

na e da igualdade - Analogia - Princfpios gerais

do dlreito - vtsao abrangente das entidades fa

miliares - Regras de lnclusao (...) - lnteliqencla

das arts. 1.723, 1.725 e 1.658 do C6diga Civil de

2002 - Precedentes jurisprudenciais. Constitui

unlao estavel a relacao fetka entre duas mu

Iheres, configurada na convivencia publica,

continua, duradoura e estabelecida com 0 ob

jetivo de constituir verdadeira familia, observe

dos os deveres de lealdade, respeito e mutua

assistencia. Superados os preconceitos que

afetam ditas realidades, aplicam-se, os princi

pios constitucionais da dignidade da pessoa,

da igualdade, alern da analogia e dos princf

pios gerais do direito, alern da contemporanea
modelagem das entidades familiares em siste

ma aberto argamassado em regras de lnclusao,

Assim, definida a natureza do ccnvlvlo, opera

se a partilha dos bens segundo a regime da

cornunhao parcial. Apelac;:6es desprovidas."
(Apelacao Clvel 70005488812, ReI. Des. JOSE

CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, 7' Camara Civil 

grifei) "(...) 6. A exclusao dos beneficios orevi

denciarios. em razao da orientac;:ao sexual.

alem de discriminat6ria. retira da protedio es

tatal pessoas que, por imperativo constitucio-
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nal.deveriamencontrar-se por ela abrangidas.
7.Ventllar~se a possibilidade de desrespeito ou
pre;uizo a alguem. em funcao de sua orienta
c;ao sexual. seria dispensar tratamento indigno
ao ser humano. Nao se pode. simplesmente.
ignorara condkao pessoal do indivfduo. legiti
mamente constitutiva de sua identidade pes
soal (naqual.semsombra de duvida.seinclui a
orienta<;ao sexuall, como setal aspecto nao ti
vesse relacao com a dignidade humana. 8. As
noc;oes de casamento e amor vem mudando
ao lange da hist6ria ocidental. assumindo con
tornos e formas de manifestac;ao e institucio

nalizac;ao plurivocos e multifacetados. que
num movimentode transformac;ao permanen
te colocam homense mulheres em facede dis
tintaspossibilidades de materializac;ao dastro
cas afetivas e sexuais. 9. A aceitacao dasunioes
homossexuais e um fenomeno mundial - em
alguns paises de forma mais implfcita - com 0

alargamento da compreensao do conceito de
familia dentro das regras ia existentes: em ou~

tros de maneira explicita, com a modifica<;Cio
do ordenamentojurfdico feitade modo aabar
car legalmente a uniao afetiva entre pessoas
do mesmo sexo. 10. 0 Poder Judiciario mio
pode sefecharastransformacoes sociais. que,
pela sua propria dinamica, muitasvezes se an~

tecipam as modificacoes legislativas. 11. Uma
vezreconhecida. numa interpretadlo dosprin~

dpios norteadores da constituic;ao patria, a
uniao entre homossexuais como possivel de
ser abarcada dentro do conceito de entidade
familiar e afastados quaisquer impedimentos
de natureza atuarial. deve a relac;ao da Previ~

denciaparacomoscasais de mesmosexo dar
se nos mesmos moldes das unioes estaveis
entre heterossexuais. devendo serexigidodos
primeiros 0 mesmoque seexigedossegundos
parafins de comprovacao do vinculoafetivoe
dependencia econ6mica presumida entre os
casais (,..). quandodo processamento dospedi~

dos de pensao por morte e auxflio-reclusao."
(Revista do TRF/4' Regiao, vol. 57/309-348, 310,

ReI. Des. Federal Joao Batista Pinto Silveira ~

grifei) Conc1uo a minha decisao. E, ao faze-to,

nao posso deixarde considerar que a ocorren
ciade tnsuperavel razao de ordemformal (esta

ADIN impugna norma legalja revogada) torna

lnvlavel a presente acao direta,0 que me levaa
declarar extinto este processo (RTJ 139/53 - RTJ

168/174-175), ainda que se trate, como na es
pede, de processo de fiscaiizacao normativa
abstrata (RTJ 139/67), sem prejuizo, no entan

to, da utlllzacao de meio processual adequado

a dlscussao, "inabstracto" - considerado 0 que
dispce 0 art. 1.723do C6digoClvll-, da relevan

tlsslma tese pertinente ao reconhecimento,
como entidade familiar, das uni6es estaveis

homoafetivas. Arquivem-se os presentes au
tos". (STF- ADI3300 MC. Relator(a): Min. CELSO

DE MELLO, julgado em 03/0212006, publicado

em DJ09/02/2006 PP-00006 RTJ VOL-00200-01

PP-00271 RDDP n. 37, 2006, p, 174-176 RCJ

20, n. 128. 2006, p, 53-60 RSJADV[ul., 2007,

44-46) (q.n.l."

Na mesma linha de entendimento, trilha a

sabla jurisprudencia do Superior Tribunal de Jus

tlca - STJ:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITOPREViDEN

CIARlO. PENSAo PORMORTE.

RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. POSSI'

BILIDADE DE CONCESSAo DO BENEFiCiO. MINIS

TERIO POBLICO. PARTE LEGiTIMA.
1 - A teor do disposto no art. 127 d

Constituicao Federal, " 0 Ministerlo Publico
lnstltuicao permanente, essencial aruncao

risdicional do Estado, incumbindo-Ihe a defes
da ordem [urldica, do regime democriltico de
direito e dos interesses sociais e individuais
indisponfveis." In casu, ocorre relvindtcacao

de pessoa, em prol de tratamento iqualltarlc

quanto a direitos fundamentals, 0 que induza
legitimidadedo Minlsterio Publico, para Inter

vir no processo, como 0 fez.

2 - No tocante avlolacao ao artigo 535
do C6digode Processo Civil, uma vez admitlda
a tntervencac ministerial, quadraassinalar que
o acordao embargado nao possui vfcio algu
a sersanado por meio de embargos de dec1a
racao: os embargos interpostos, em verdade
sutilrnente se aprestam a rediscutir quest6e
apreciadas no v.acordao. nao cabendo, toda
via, redecidir, nessa trilha,quandoeda indole
do recurso apenas reexprimir, nodizerpeculiar
de PONTES DE MIRANDA, que a jurlsprudenda

consagra, arredando, sistematkamente, em
bargos dec1arat6rios, comfeicao, mesmo dlssi

mulada,de infringentes.

3 - A ensao or morte e : "0 beneffci
previdenciario devido ao coniunto dos de:"

endentes do se urado faleddo - a chamad
familia revidenciaria - no exerdciode sua at'
vidadeou nao nestecaso desde ue mantid
a u lidade de se urado ou ainda uand
ele " se encontrava em erce ao de a
sentadoria. 0 beneflcio e uma resta ao r

vldenciaria continuada, de carMersubstitutivo.

destinado a suprir, ou peJo menos. a minimizar
a falta daqueles que proviam as necessidades
economicas dos dependentes. II (Rocha, Da

niel Machadoda, Comentarlos a lei de benefi
cios da previdencia social/Daniel Machadoda

Rocha, Jose Paulo Baltazar Junior. 4. ed.Porto
Alegre: Livrarla do Advogado Editora: Esmafe,

2004. p.2S1).

4 - Emque pesem asaleqacoes do recorrente

quanto 11 vlolacao do art. 226, §3°, da Constltuicao

Federal, convern mencionar que a ofensa a artigo

da Constituicao Federal nao pode ser analisada

por este Sodalicio, na medida em que tal mister e

atribuicao exclusiva do Pretorio Excelso. Somente

por amor ao debate, porem, de tal preceito nao

depende, obrigatoriamente, 0 desate da lide, eis

que nao diz respeito ao ambito prevldenciario,

inserindo-se no capitulo 'Da Familia'. Face a essa

vlsuallzacao, a aplicacao do direito 11 especie se

fara 11 luz de diversos preceitos constitucionais,

nao apenas do art. 226, §3° da Constitulcao Fede

ral, levando a que, em seguida, se possa aplicar 0

direito ao caso em analise.

5 - Diante do § 3° do art. 16 da Lei n. 8.213/91,

verifica-se que 0 que 0 legislador pretendeu foi,

em verdade, ali gizar 0 conceito de entidade fami

liar. a partir do modelo da uniao estavel, com vis

ta ao direito previdenciario. sem exclusao. porem,

da relacao homoafetiva.

6- Por ser a pensao por morte um benefi

cio previdenciario. que visa suprir as necessida

des basicas dos dependentes do segurado. no

sentido de Ihes assegurar a subsistencia, he que

interpretar os respectivos preceitos partindo da

propria Carta Politica de 1988 que. assim estabe

leceu, em comando especifico: " Art 201- Os pia

nos de previdencia social, mediante contribui,ao,

atenderao. nos termos da lei, a: i...J V - pensao por

morte de segurado. homem ou mulher. ao c6nju

ge ou companheiro e dependentes, obedecido 0

disposto no § 2 0. " 7 - Nao houve, pois, de parte

do constituinte, exclusao dos relacionamentos

homoafetivos. com vista 11 produ,ao de efeitos no

campo do direito previdenciario, configurando-se

mera lacuna. que devera ser preenchida a partir

de outras fontes do direito.
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8 - Outrossim. 0 proprio INSS. tratando da

materia, regulou, atraves da Instru,ao Normati

va n. 2S de 07106/2000. os procedimentos com

vista 11 concessao de beneficio ao companheiro

ou companheira homossexual, para atender a

deterrninacao judicial expedida pela juiza Simo

ne Barbasin Fortes, da Terceira Vara Previdencia

ria de Porto Alegre, ao deferir medida Iiminar na

A~ao Civil Publica nO 2000.71.00.009347-0, com

eficacla erga omnes. Mais do que razoavel, pois,

estender-se tal orientacao, para alcancar situacoss

identlcas, merecedoras do mesmo tratamento 9 

Recurso Especial nao provido."

(STJ - REsp 395.904/RS, ReI, Ministro HEllO

QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em

13/12/2005, DJ06/02/2006 p. 365) (g.n.).

E, em identico Iinha, a Tribunal Regio
nal Federal do 1a Regiao:

"CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIARIO. PEN

sAo POR MORTE DESERVIDOR. RELAc;:Ao HOMO

AFETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 3°, IV, DA CONSTI

TUIc;:Ao FEDERAL. APLlCAc;:Ao. INTELIGENCIA DO

ART. 17, I, "C", DA LEI N° 8.112/90.

1. Havendo nos autos provas de sobejo na

direcao da constatacao de que 0 requerente viveu

em uniao homoafetiva com 0 ex-servidorfalecido,

durante mais de cinqusnta anos, coabitando no

mesmo endereco, mantendo cartao de credito e

conta bancaria conjunta, alern de se apresenta

rem no convivio social, assumindo publicamente

a condicao de companheiros, e de ser reconheci

da a uniao estavel, nos termos da Lei Maior e da

8.112/90.2. A leI. so por sl. nao extingue compor

tamentos racistas, preconceituosos, discriminato

rios ou mesmo criminosos, necessitando, antes,

de uma conscientiza,ao da coletividade sobre

serem odiosas as condutas assim tipificadas. Nao

e a falta de uma lei especifica sobre 0 reconheci

mento das uni6es homoafetivas que vai alijar 0

requerente do seu direito de obter. comprovados

os requisitos objetivos da uniao (convivencia, re

la,ao amorosa, dependencia econ6mica e publici

dade da condi,ao), 0 reconhecimento da existen

cia de uma uniao estavel propiciadora da pensao

por morte requestada.3. Ademais, 0 art. 3°, IV, da

Constitui,ao Federal, consagra 0 principio da nao-
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discriminacao. impondo ao legislador ordinario a

necessidade de obediencia a tal preceito por oca

siao de sua atuacao legiferante. e possibilitando

ao Poder Judiciario a observa~ao dessa diretriz

na interpreta~ao e aplicacao do direito posto no

caso concreto.5. Assim. a correta inteligencia do

art.217.1. "c". da Lei n08.112/90 ha desercompre

endida no senti do de gue tambem nas rela~6es

homoafetivas existe 0 direito a pen sao por morte

institufda pelo servidor falecido.6. Apelacao des

provida.7. Remessa oficial parcialmente provide."

(AC 2002.38.00.043831-2/MG, ReI. De

sembargadora Federal Neuza Maria Alves Da

Silva, Segunda Turma,DJ p.2S de 19/01/2007)

(g.n.)."

Em conclusao, certo e que 0 Judiciario, no

papel de pacificador das relacoes sociais, deve se

adequar a realidade e as transforrnacoes observa

das na sociedade, nao podendo haver discrimina

coes em razao da raca, cor, idade e, ainda rnals, em

razao da opcao sexual, devendo ser observados,

ao reves, os principios constitucionais da dignida

de da pessoa humana (art. 10, III); da igualdade, da

Iiberdade (art. 50, caput) e da nao discrlminacao

(art. 30, IV). -Assim, a norma prevista no art. 226,

§ 3°, da CF deve ser interpretada extensivamen

te a ponto de reconhecer a relacao homoafetiva

como capaz de possuir todos os requisitos para

a confiquracao de uma entidade familiar, como a

estabilidade, fidelidade, afetividade e lntencao de

se tornar familia.
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INTRODU<;:Ao

A Constituicao da Republica, ao tratar do po

der do Estado de desapropriar por necessidade ou

utilidade publica, ou por interesse social, assegura

o direito do expropriado a previa e justa indeniza

,ao (CF/88, art. 5°, XXIV).

Por forca da referida garantia constitucional,

a lndenizacao paga pelo expropriante deve com

preender 0 valor do bem e de suas benfeitorias, os

danos emergentes, os lucros cessantes, a correcao

monetaria, os juros cornpensatorios, os juros mo

ratorios, os honorarios advocatfcios, entre outras

verbas necessarias a completa recornposicao do

patrlmonlo do expropriado.

Ante a recente lnovacao instituida pela Lei

11.960/09, faremos algumas consideracces sobre

a inclusao de juros e atuallzacao monetaria nas

indenizacoes objeto de sentences proferidas em

acoes expropriatcrias, que, no ambito da Justice

Federal, versam principalmente sobre lmovels ru

rais.

A CORRE<;:Ao MONETARIA

A correcao monetaria nas acoes expropria

torias nao apresenta particularidade de monta.

Tal como ocorre com a generalidade das conde

nacoes judiciais, trata-se de verba destinada a re

cornposlcao do poder de compra da moeda, nao

representando qualquer ganho para 0 expropria

do. Sua incldencla esta prevista no art. 26, §2°, do

Decreto-Iei 3.365/41 (Lei Geral das Desapropria

coes), in verbis:

Art. 26. No valor da indenizacao, que sera
contemporeneo da avaliacao, nao se tnclutreo

as direitos de terceiros contra 0 expropriado.

(...)

Juiz Federal Jose Valterson de Lima

§ 2° Decorrido prazo superior a urn
ana a partir da evellaceo. 0 Juiz au Tribunal,

antes da decisao final, determinara a correcao
rnonetaria do valor apurado, conforme lndlce
que sera fixado, trimestralmente, pel a Secreta

ria de Planejamento da Presidencia da Republi

ca. (gedacec dada pela Lei nO 6.306, de 1978)
(grifei)

Apes muita controversla na jurisprudencia,

consolidou-se a orientacao segundo a qual 0 dis

positivo em tela restou revogado pelo art. 1° da

Lei 6.899/91, que assegura a atualizacao moneta

ria de qualquer debito resultante de declsao judi

cial, independentemente da llmltacao temporal

aludida na Lei Expropriatoria. Entende-se, hoje

em dia, que a referida verba sera devida sempre

a partir da data do laude, podendo, se necessario,

incidir por mais de uma vez. Nesse sentido, e itera

tiva a jurisprudencla do STF e do STJ, conforme se

verifica dos seguintes enunciados:

ENUNCIADO 5TF N°561 - EM DESAPRO
PRIA<;Ao, EDEVIDA A CORRE<;Ao MONETARIA
ATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DAIN
DENIZA<;Ao, DEVENDO PROCEDER-SE AATUA
L1zA<;AO DO CALCULO, AINDA QUE POR MAIS
DE UMAVEZ.

ENUNCIADO 5TJ 67 - NA DESAPRO
PRIA<;AO, CABE A ATUALlZA<;Ao MONETARIA,
AINDA QUE POR MAIS DE UMA VEZ, INDEPEN
DENTE DO DECURSO DE PRAZO SUPERIOR
A UM ANOENTRE 0 CALCULO E0 EFETIVO
PAGAMENTO DA INDENIZAC;:Ao. (grifei)

OS JUROS COMPENSATORIOS

as juros cornpensatorios ou rernuneratorlos

sao devidos nos casos em que haja 0 deferimento

da lmtssao provisoria na posse do imovel, tendo a

sua lncidencia 0 objetivo de compensar a perda

antecipada de um dos poderes inerentes ao dorni

nio. Nesse senti do, sao, em regra, equivalentes aos

lucros cessantes, embora com estes nao guardem

relacao exata (STF RE 123192). Sua incidencia,
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como se percebe, e reg ida pelo mesmo principio

que orientou 0 legislador a autorizar a cobranca
de juros no ernprestimo de coisas fungiveis (Codi

go Civil, art. 591), qual seja 0 intuito de compensar

o credor pelo periodo em que 0 seu capital ficou

empatado.

Os parametros para 0 calculo dos juros com

pensatorios foram inicialmente fixados pela juris

prudencia, conforme se verifica dos Enunciados

nO 164 e 618 da sumu!a de jurisprudencla do STF,

bem como dos Enunciados nO 69 e 113 do STJ, in
verbis:

ENUNCIADO STF N° 164 - NO PROCES

SO DE DESAPROPRIA~i\O, sso DEVIDOS JU

ROS COMPENSAT6RIOS DESDE A ANTECIPADA
IMISsAo DE POSSE, ORDENADA PELO JUIZ,
POR MOTIVO DEURGENCIA.

ENUNCIADO STFN° 618 - NA DESAPRO

PRIA~Ao, DIRETA OU INDIRETA, A TAXA DOS
JUROS COMPENSAT6RIOS E DE 12% (DOZE
POR CENTO) AO ANO'.

ENUNCIADO STJ 69 - NA DESAPROPRIA

~Ao DIRETA, OS JUROS COMPENSATORIOS
ssoDEVIDOS DESDE A ANTECIPADA IMlssAo

NA POSSE E, NA DESAPROPRIA~AO INDIRETA,

A PARTIR DA EFETIVA OCUPA~AO DO IMOVEL.

ENUNCIADO STJ 113 - OSJUROS COM
PENSATORIOS, NA DESAPROPRIA~AO DIRETA,

INCIDEM A PARTIR DA IMlssAo NA POSSE,

CALCULADOS SOBRE 0 VALOR DA INDENIZA
~Ao, CORRIGIDO MONETARIAMENTE.

Posteriormente, a materia recebeu tratamen

to legislativo com a edicao da Medida Provlsorta

1.577/97 (atualmente MP 2.183-56/2001), que em

uma de suas reedicoes acrescentou ao Decreto-Iei

3.365/41 0 art. 15-A, inverbis:

Art. 15-A No caso de imissao previa na

posse, na desapropriacao par necessidade ou
utilidade publica e interesse social, inclusive

para fins de reforma aqraria, havendo diver
qencla entre 0 preco ofertado em jufzc e 0 va

lor do bern, fixado na sentence, expressos em
termos reais, lncldirao juros compensat6rios

de ate seis par cento ao ana sabre 0 valor da
diferenc;:a eventual mente apurada, a contar da

2 Osjuros compensat6rios de 12%ao ano estavamde acordo com
o Iimete fixado no art. 1° do Decreta 22.626/33 (Lei de Usura).

lmtssao na posse, vedado 0 calculo d
compostos.

§ 10 Os juros compensat6rios de

se, apenas, a compensar a perda de ren

provadamente sofrida pelo proprietario.

§ 20 Nao serao devidos juros co

sat6rios quando 0 im6vel possuir graus

liza~ao da terra e de eficfencia na expl

iguais a zero.

§ 30 0 disposto no caput deste

aplica-se tambern as acoes ordinarlas de

nizacao por apossamento ad min istrativo

saproprlacao indireta, bern assim as ac;:6

visem a lndenlzacao por restri~6esdecor

de atos do Poder Publico, em especial a

destinados a protecao ambiental, incidi

juros sobre 0 valor fixado na sentenca.

§ 40 Nasacces referidas no § 30,

o Poder Publico onerado par juros com

torios relativos a perfodo anterior a aqu

da propriedade ou posse titulada pelo

acao." (gritei)

Como se pode ver, pretendeu 0 Govern
deral, atraves do ate normativo em tela, restri

o direito indenizatorio dos expropriados, not

mente pela reducao do percentual dos juros co

pensatorios para seis por cento ao ano, bem c

pela vedacao a incldencia de juros compostos

Referida tentativa foi, em grande parte,

chac;ada pelo STF, por ocasiao do julgament

medida cautelar requerida na ADIN nO 2.332-2,

qual a Suprema Corte, considerando relevant

argOic;ao de inconstitucionalidade por ofensaa
terpretacao constitucional que havia dado atra

do Verbete 618 da sua Surnula de jurisprudenc

deferiu a liminar vindicada para suspender a

pressao "deate seis porcento00 ano", contida

caputdo art. 15-A, acima transcrito.

No mesmo julgamento, 0 STF assentou qu

base de calculo dos juros cornpensatorios deve
ser a diferenc;a positiva eventualmente apura

entre 80% do preco ofertado em juizo e 0 valor

bem fixado na sentence, tendo, ainda, conside

do ofensivas ao principio constitucional da jus

indenizacao as restricoes contidas nos §§ 1°,2°

4° do mesmo artigo, mantendo 0 entendimen

segundo 0 qual os juros compensatortos sao d

vidos, independentemente de 0 imovel desapr

priado produzir, ou nao, renda.

Em face do referido julgamento, volta ram

[zes e tribunais patrios a adotar a orientacao

stante do Enunciado STF nO 618, que, como vis
xou 0 percentual de doze por cento ao ano.

OS JUROS MORATORIOS

Os[uros rnoratorlos se constituem em inde

ac;ao que e paga ao expropriado pelo atraso no

gamento do valor fixado na sentenc;a.

Ante a ausencia de regramento especifico,

eus contornos foram igualmente desenhados

la jurisprudencia, notadamente pelo STJ, que,

seado no art. 1.063 do Ccdiqo Civil de 1916, fir-

ou 0 entendimento segundo 0 qual sao eles de

os, na desaproprlacao direta ou indireta, desde

transito em julgado da sentence, no percentual

6% aaano",

Tal como aconteceu com os juros com pen

satorios, a materia atinente aos juros rnoratorios

cebeu disciplina legal espedfica com a edicao

a Medida Provisoria 1.577/97 e suas sucessivas

eedicoes, por forca das quais foi inserido, no De

reto-Iei 3.365/41,0 art. 15-B, inverbis:

Art. 15-B Nas acoes a que se refere 0 art.

15-A, os juros morat6rios destlnam-se a recom

por a perda decorrente do atraso no efetivo pa

gamento da indenizacao fixada na decisao fi

nal de merlto, e somente serac devidos a razao

de ate seis por cento ao ano. a partirde lode
janeiro do exercicio seguinte aquele em que
o pagamento deveria ser feito, nos termos
do art. 100 da Constituicao. (grifei)

Aqui, 0 proposito restritivo do Governo rna

terializou-se mediante a posterqacao do termo

a quo para a contagem dos referidos juros, que,

como visto, considerava-se devidos desde 0 tran

sito em julgado da sentence condenatoria. Ede

se reconhecer, entretanto, que, nesse ponte, a le

gislac;ao provisoria em tela veio apenas adequar a

disciplina da materia aorientacao do STF segundo

a qual nao ha mora do ente publico durante 0 pra

zo para a quitacao do precatorio previsto no art.

l Ver Enunclado STJ nO 70

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

100 da Constltuicao Federal. Sealgum reparo me

rece 0 dispositivo, diz ele respeito a previsao de

percentual variavel, notadamente por nao ter sido

acompanhada de parametros capazes de nortear

a atuacao do magistrado na qraduacao desse per

centual.

DA INOVAc:;:Ao INSTITU[DA PELA LEI
11.960/09

Antes mesmo do pronunciamento definitivo

da Suprema Corte sobre a constitucionalidade das

restrkoes impostas a partir da MP 1.577/97,0 Go

verno Federal aproveitou 0 ensejo da conversao
em lei da MP 447/09, para, de maneira sub-repti
cia, "introduzlr 0 art. 5° na nova Lei 11.960/09, al

terando 0 art. 1o-F da Lei no 9.494/97, que passou

a viger com a seguinte redacao:

"Art. 10-F. Nas condenac;:6es impostas a

Fazenda Publica, independentemente de sua

natureza e para fins de atuallzeceo monetarla,

rernuneracao do capital e compensacao da

mora, hevera a lnddencia uma untca vez, ate

o efetivo pagamento, dos indices oficlals de

remuneracao baslca e juros aplicados a cader

neta de poupanca." (NRI

Embora 0 dispositivo em tela parec;a se di

rigir a qualquer condenacao imposta a Fazenda

Publica, e clara a intencao de restringir, especial

mente, e de maneira ainda mais intensa, as inde

nizacoes decorrentes das acoes exproprlatorlas,

que sao, certamente, as que concentram os casos

mais expressivos de incidencla conjunta de juros

cornpensatorios e rnoratorlos. 0 instrumento para

tanto utilizado foi a instituicao da lncldencia uni

ca de correcao rnonetarla e de juros, sendo que,

para estes, restou estabelecido (ainda que nas

entrelinhas) que 0 indice aplicavel acaderneta de

poupanca, a um so tempo, compensaria a perda

antecipada da posse e indenizaria 0 atraso no pa

gamento.

Tenho, entretanto, que a norma em tela, por

ser geral, nao podera prevalecer sobre as normas

especificas veiculadas pelo Decreto-Iei 3.36S/41,

4 0 procedimento ardllosodo Governo Federal ficou ccnhecldo
como emenda contrabando.
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asquais estabelecem a incidencla distinta de juros

compensatorios e moratorios nas desapropria

c;oes, devendo ser aplicadas com observancla da

lnterpretacao que Ihes foi conferida pelo STF, na

ADIN nO 2332-2, antes referida.

Todavia, admitindo que 0 crlterio da especia

Iidade nao constitua oblce a revoqacao das nor

mas espedficas do Decreto-lei 3365/41, imperio

so sera investigar sea Lei nova nao atenta contra a

clausula constitucional da lndenlzacao justa que,

como visto, rege as acoes expropriatorias, sendo

insuscetivel de restricao por dispositivo infracons

titucional.

No que se refere a correcao rnonetaria, a ado

c;ao da nova sistematica, consistente na lncidencia

unlca do respectivo indice por ocasiao do efetivo

pagamento, aparentemente, objetiva apenas evi

tar a perpetuacao das dividas com a expedicao de

sucessivos precatorlos complementares, tal como

ocorria na viqencia da redacao original do art 100,

§1°, da CF/88, 'Nao se vislumbra, nesse pro cedi

mento, qualquer ofensa a garantia da indenizacao

justa,

Todavia, devera 0 iNCRA, nas acoes expro

prtatorias para fins de reforma aqraria, em que

parte do titulo se executa mediante a expedicao

dos chamados TDA's complementares (terra nua

e acessces), atualizar os calculos elaborados pela

Contadoria do Jufzo na data da efetiva expedlcao

dos titulos, haja vista ser relativamente comum

que as procuradorias estaduais, intimadas a expe

di-los, formem verdadeiros processos administra

tivos que sao enviados a Coordenacao Judicial da

Autarquia, em Brasilia, onde, nao raro, se volta a

questionar um ou outro elemento da conta, atra

sando bastante a satisfacao do credito ali expres

506.

Ja no que se refere aos juros, a incidencia

unlca do fndice aplicado as cadernetas de pou-

5 Ate a viqenda da EC nO 30/2000, que lnstltuiu a aruauzacao
ate a data do pagamento, as debltos da Fazenda Publica eram
corrigidos somenteate a expedlcao do precatorlo, de modoque,
por ocasiao do efetivo pagamento, no exerclclo seguinte, ja se
encontravam defasados em pelo menosseis meses.

GNesses casos, 0 entepublicoestara emmoraa partirdotermofinal
assinalado peloJuizparaa emissao desTDA's complementares,
jil que inaplicavel 0 art. 100 da (FIBS.

panc;a irnpllcara na supressao total dos juros

mora (que como regra nao incidem sobre tais

positos), assim como na reducao pela metade

percentual dos juros cornpensatorios (que na

derneta de poupanc;a e de apenas seis por ce

ao ano). Com esseprocedimento, tambem rest

suprimida a Incidencia de juros moratorlos sobr

juros compensatorios, que ja e da tradlcao de n

so ordenamento jurldico,

Neste ponte, observa-se que nao bastou

Governo a proibicao da incidencia de juros co

postos ja instituida pelas medidas provisorias

teriores, e que havia passado pelo crivo do

Desta feita, suprimiram-se completamente os

ros rnoratorios, que, repita-se, nao incidem or

nariamente sobre os depositos em caderneta

poupanc;a.

Nessecontexte, a previsao do art l°-F aci

transcrito, no sentido de que os juros da poupan

(que sao exclusivamente remuneratorios) inci

rao "para lins de (".) remunerac;iio do capital e coill
pensacao do mora", nao passade recurso retori

tendente a conferir ao dispositivo a aparencia

constitucionalidade. A proposito, observa-se qu

nas acces em que poupadores reclamam a corr

c;ao dos saldos de suas cadernetas de poupan

pelos fndices expurgados pelo plano verao,

instituicoes financeiras deposltarias sao em re

condenadas nao so ao pagamento dos juros co

pensatorios previstos nos contratos de deposit

mas igualmente ao pagamento de juros moral

rios, calculados em separado, a partir da cltaca

'0 que nao seria necessario se os juros ordina

mente creditados fossem idoneos a satlsfacao

ambas as finalidades.

Ocorre, todavia, que a tentacao de restrin

o direito dos expropriados e muito grande, Afin~J

mantido 0 novo regramento, pagaria 0 expr

priante, em vez de 18% a titulo de juros (12%

juros compensatorios mais 6% de juros morat

rios, incidindo estes de forma cornposta), tao s

"Nesse sentido: AC 2006.38.14.009010-8/MG; Relat
DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES 6r
Julgador: TRFl SEXTA TURMA Publica<;ao: 08/0912009e DJF
lS3

mente 6%, que e 0 percentual atualmente aplica

do a caderneta de poupanca,

Mas e importante considerar que os juros

compensatorios e rnoratorlos possuem fatos ge

radores e termos iniciais de viqencia distintos, 0

que, ao mesmo tempo em que justifica a metodo

logia composta de calculo, inviabiliza a lncidencia

unica prevista no novo Diploma leqislativo.

Defato, descabida se mostra qualquer alega

C;ao no sentido de que a incidencia de juros mo

ratorios sobre juros compensatorios representaria

capitalizac;ao indevida, notadamente porque uma

correta interpretacao das normas que regem a

materia evidencia que a vedacao a esse respeito

so faz sentido em se tratando de juros da mesma

especie. Nesse sentido, confira-se os seguintes

enunciados da sumula de jurlsprudencla do STJ:

ENUNCIADO N° 12 - EM DESAPROPRIA

oo.sso CUMULAVEIS JUROS COMPENSATO

RIOS EMORATORIOS,

ENUNCIADO N° 102 - A INCIDENCIA DOS

JUROS MORATORIOS SOBRE OS COMPENSA

TORIOS, NAS Ac,OES EXPROPRIATORIAS, NAo

CONSTITUI ANATOCISMO VEDADOEM LEI.

Assim sendo, ainda que se admita que 0 con

texto economko foi consideravelmente alterado

nos ultirnos tempos, e que nao mais existe justa

causa para 0 pagamento de juros cornpensatorios

no percentual de doze por cento ao ano, aha que

se reconhecer que a rnanutencao da incidencla

em separado de juros cornpensatorlos e rnorato

rios, inclusive mediante a adocao da metodologia

composts, e ainda que com percentual mais mo

desto, e a unica forma capaz de prestigiar 0 princi

pio constitucional da indenizacao justa.

S Nojulgamento da medida cautelar requerida na ADIN 2.332-2,
os Ministros MoreiraAlves, relator, Ellen Gracie, Nelson Jobim e
(elso deMello,queforamvencidos, admitiramquea modifica<;ao
das circunstancias econ6micas poderia justificar a altera<;ao do
percentual dosjurascompensat6rios.

IJornada de DireitoCivil e Processual Civil

CONCLUSOES

De tudo 0 que foi exposto, pode-se concluir

que:

1. A Lei 11,960/09, que veiculou regra geral,

nao revogou os dispositivos especificos da Lei Ge

ral das Desapropriac;6es;

2, Admitindo que tal revoqacao tenha, de

fate, ocorrido, havera que se reconhecer que a

incidencia unlca de correcao monetaria, por oca

siao do pagamento, esta em consonancla com a

norma insculpida no art 100, §1°, da CF/88, nao

havendo qualquer ofensa a garantia constitucio

nal da indenizacao justa;

3, Ainda nessahipotese, devera 0 INCRA, nas

acces expropriatorias para fins de reforma aqraria,

no que se refere a terra nua e acessoes, atualizar

os calculos elaborados pela Contadoria do Juizo

ate a data da efetiva expedlcao dos TDA's com

plementares, de modo a que a indenizacao seja

complete, ou seja, que nao reste qualquer residuo

pendente de pagamento;

4. A incidencla unica dos juros da poupan

ca de que trata a nova Lei so podera ser reputada

constitucional se entendida como vedacao a capi

talizacao de juros da mesma especie, nao poden

do jamais impedir a incidencia de juros rnoratorlos

sobre juros compensatorlos. que sao de especles

distintas.
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I - Apresentacao

o problema da coisajulgada inconstitucional

desperta crescente atencao, sobretudo de proces

sualistas. Todavia, embora 0 instituto da coisa jul

gada seja mesmo eminentemente processual, as

discussoes a respeito do tema, quando envolvem

questoes de desconformidade constitucional, nao

podem fazer-se trancafiadas no campo do direito

processual. Devem ser acompanhadas do exame

de temas relacionados ateoria geral do direito e,

obviamente, ao direito constitucional. Sem Isso,

contra-sensos e equivocos sao inevitaveis, ate

mesmo por parte de renomados nomes do pro

cesso civil.

o desenvolvimento deste estudo e feito em

tres partes. Na primeira, serao feitas considera

coes resumidas sobre a definlcao e 0 funciona

mento dos sistemas juridicos; na segunda, sobre

o papel inovador das decisoes judiciais nos siste

mas juridicos; e na terceira, sobre a coisa julgada

inconstitucional e suas relacoes de existencia e de

validade normativas, bem como acerca dos princi

pios constitucionais apllcaveis em materia de des

constltutcao da coisa julgada inconstitucional.

Juiz FederalJuliano Taveira Bernardes

11- Sistemas jurfdicos

1. Sistemas normativos juridicos

"Sistema" significa reuniao de elementos

distintos e relacionados entre si, conforme dois

requisitos: ordem e unidade', Nos sistemas norma

tivos, os elementos que os compoern sao normas
(normas morals, sociais, religiosas, juridicas). Ja no

casodos sistemas normativos juridicos, os elemen

tos sao normas tambern jurfdicas - i.e., 0 produto

da interpretacao de forrnulacoes lingOisticas que,

produzidas num contexto institucionalizado, pro

ibem, ordenam ou permitem determinadas con

dutas humanas-.

Contudo, se os sistemas juridicos sao con

junto "ordenado" de normas jurfdicas, devem

abranger nao s6 as normas propriamente ditas,

como tarnbern asnormas que tratam dos pr6prios

1 Segundo CANARIS, para caracterizar um sistema normatlvo,
e precise haver ardenacao e unidade. A ordem slstemlca do
direito orovemda adstrtcaodosagentes politicos aexiqencla de
proceder com adequacao (regra da adequacao valorativa), isto
e. de acordo com 0 reconhecido postulado de justice segundo
o qual se deve tratar 0 igual de modo lqual, e 0 diferente de
formadiferente, amedida da diferenca entreeles.Ja a unidade
radlca na preocupacao em garantir a ausencia de contradtcoes
da ordem juridica, de forma a realizar a chamada "tendencia
generalizadora" da justlca. Cf. CANARIS, Claus-Wilhelm.
Pensamento sistematico e conceito desistema nacienciadodireito.
Trad. A. Menezes Cordeiro. 3. ed. Lisboa: Fundacao Calouste
Gulbekian. 2002,p. 14e segs.

2 Comoensina BULYGIN e MENDONCA, os"problemas estruturais
dossistemas juridicos (incompletude, lncoerencla eredundancia)
56 podem ser elevados ao nivel das normas, e dlzer. das
formulacoes normatlvas interpretadas e, por tanto, dotadas
de um significado definido" (BULYGIN, Eugenio; MENDONCA,
Daniel. Normas y sistemas normativos. Madrid: Marcial Pons,
2005, p. 44). No mesmo sentldo, GUASTINI crltica a concepcao
de ordenamento juridico composto par normas dissociadas
das Interpretacao. Em resumo, diz que "desejando representar
os ordenamentos juridicos como conjuntos de normas, a rigor
ocorreria rever asnocces correntes de etc normative e de fonte
de direito.Emparticular, no grupodosatosnormativos deverle
estar indusa tambern a lnterpretaceo. Porque a leqlslacao
produz nao propriamente ncrmas, mas somente disposicoes,
textos normativos: as normas nascem nao ja da leqlslacao,
mas sobretudo da combtnacao de legislac;ao e Interoretecao"
(GUASTINI, Riccardo. Teoria e dogmatica delle fonti. Milano:
Giuffre, 1998,p. 138,rodape).
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criterlos pelos quais outras normas sao ordenadas

e conectadas entre si3• Trata-se das metanormas
(para alguns, "postulados norrnativos"), que fun

cionam como elementos estruturais dos sistemas

juridicos, cuja funcao e discipiinar a orqanlzacao e

a aplkacao de normas por meio de criterlos nor

matlvos",

2. Carater astatico e dinarnico dos sistemas

juridicos

Segundo KELSEN, conforme sao extraidas

normas particulares a partir de normas gerais que

deles fac;am parte, os sistemas normativos podem

ser c1assificados como estdticos ou dinamtcos". Es

tatlcos sao os sistemas que permitem extrair nor

mas de outras normas por meio de simples ope

racoes 16gicas, ou seja, a base de conclusoes que

partam "do geral para 0 parttcular'": e dinarnicos

sao os sistemas que atribuem poder (competen

cia) a uma determinada autoridade para editar

outras normas que se somarao ao sistema, mas

com conteudo diverse daquele das normas pre

existentes. Para KELSEN, os sistemas jurfdicos sao

"essencialrnente" dinamlcos",

3 Como ensinam BUlYGIN e MENDONCA, se "0 statusnormativo
de uma acao pede mudar como resultado de uma ordenacao
diferente do mesmo conjunto de norrnas, 0 mesmo conjunto
pode dar lugara sistemas dlferentes, se ha side ordenado de
forma dlstinta" (Normas y sistemas..., p. 79).

4 Exemplos de metanormas sao as crlterlos de resolucao de
antinomia norrnativa, tais como 0 hlerarqulco {lex superior
derogat inferiof/1. 0 cronol6gico (lex posterior derogat priori) e a
da especialidade {lex speciofis derogat qeneratis, alem de outras
metanormas (v.g., asquetratamdoinfcio davlqenciadasnormas,
as que impedem a retroatividade normative, os principios da
igualdade material e da proporcionalidade etc.l.

5 KElSEN refertu-se anatureza do fundamento de validade das
normas de cada sistema normativo. Assim, 0 modo com que
normas eramobtidas (deduzidas) umas dasoutras foiexplicado
como rela~6es de validade estaticas ou dinamicas (KElSEN,
Hans. Teoria purado direito. Trad. 1003.0 Baptista Machado. 6 ed.
Coimbra: Armenio Amado, 1984, p. 269 e segs.).

6 Assim, quando de uma norma de conteudo generico seja
possivel obter uma ou mais normas de conteudo particular,
mediante raciocinios de dedu~ao 16gica, trata-se de um sistema
normative estatico. KElSEN exemplifica: da norma que impoe
a veracidade, extraem-se logicamente as normas que proibem
mentire fraudar e a que impoea observancia doscompromissos
feitos, todas elas obtidas pormeiode simples dedu~oes 16gicas.
Para KElSEN, a morale exemplo de sistema normativo estatico.

7 Nas palavras do autor: "0 sistema de normas que seapresenta
comoumaordemjuridica tem essencialmente carater dinamico.
Uma norma juridica nao vale porque tem um determinado
conteudo, querdizer,porque 0 seuconteudo podeser deduzido
pelaviade um raciocinio logico do de uma normafundamental

Todavia, das normas gerais produzidas

processos dinamicos de criacao de normativ

possivel extrair normas particulares por meio

deducoes loqicas", Assim, como nenhum siste

juridico esta resumido as normas que conced

cornpetencias para editar outras normas, de to

eles fazem parte, tarnbern - e ainda que implici

mente -, as normas extraidas de outras norm

por meio de operacoes loqlcas". Essa a razao

que qualquer sistema normative juridico pode s

visto tanto de uma perspectiva estatica quanto

namlca.

De outro lado, a identificacao de aigum Sl

tema juridico tem de partir de um ponto tempo

determinado, pois os atos de promulqacao e

derroqacao de normas fazem com que 0 conj

to normativo original deixe de ser 0 rnesmo'", C>

pressuposta, mas porque e criada por uma forma determin
- em ultima analise, por uma forma fixada por uma no
fundamental pressuposta. Porlsso, e somente por tsso, perte
eta aordem junotca cujas normas sao criadas de conformid
comesta norma fundamental." (Teoria pura..., p. 273.)

8 0 proprio KElSEN disse: "0 principio estatlco e 0 prlnci
dinamtco estao reunidos numa e na mesma norma quand
norma fundamental pressuposta se limlta, segundo 0 prtnclp
dlnamico, a conferir poder a uma autoridade leqlsladora
esta mesma autortdade ou uma outra por ela Instltufda nao
estabelecem normas pelas quais delegam noutras autorida
legisladoras mas tarnbern normas pelas quais seprescreve u
determinada conduta dossujeitos subordinados asnormas e
quais - como0 particular do geral- pode ser deduzidas no
normas atravesde umaoperacao 16gica." (fbidem, p. 272.)

9 Como ensina WEINBERGER: "Devo dar alguns exemplos
dificuldades que surgiriam para a ciencla jurfdlca analftlca
especialmente para a concepcao kelseniana da Teoria Pure
Direito senao houvesse relecces loqlco-norrnatlvas. Naosepo
construir umatecrla a respeito de regras normativas desprovi
de uma teoria estrutural relativa aos enunciados normativ
e sem uma regra de subsun~ao. Seria irrelevante uma reg
geraldesprovida de conseqOencias logicas a respeito doscas
individuais que Ihe sejam subsumiveis. A unidade racio
de um sistema normativo e inconcebivel sem criterio logi
acerca da compatibilidade e incompatibilidade dosenunciad
normativos. Aideia daconcep~ao dinamicadodireito, nosenti
dequea cria~ao de novas normas leais esta conectada a rela~

logicas justificadoras, sotem sentido seexistem conseqOenc
16gicas provenientes de normas validas. A chamada derroga
material ensejada pelo principio 'lex posterior derogat I
priori' seria impossivel se pudessemos negar a existencia
incompabilidades logicas entrenormas, porque essa derroga
sotem lugarporque existe um conflito entre a norma antig
a recente. Posso entaoconduiressas considera~oes comate
naohaciencia juridica analitica senaohauma16gica normati
(WEINBERGER, Ota. A philosophical approach to norm log
RatioJuris, Bologna, vol. 14, n. 1, mar.2001, p. 141.)

10 BUlYGlN e MENDONCA, op.cit., p.45.

a necessidade de trabalhar com duas expressoes

distintas.

Nesse sentido, a expressao sistema juridico

significa conjunto de normas estaticamente con

siderado, a partir de um momenta fixo no tempo
(sistema jurfdico "rnornentaneo" ou "sincr6nico").

Assirn, quando se fala em "sistema juridico", a dis

cussao gira em torno, sobretudo, do intitulado "di

reito vigente" - i.e., 0 conjunto rnomentaneo de

normas que resulta da diferenc;a entre 0 conjunto

das normas explfcita ou impiicitamente promul

gadas e 0 conjunto formado tanto pelas normas

explfcita ou implicitamente revogadas quanta pe

las normas expulsas do sistema pela autoridade

competente ' 1. Ja a expressao ordem juridica (ou

ordenamento juridico) diz com a sequencia de sis

temasjuridicos atraves de certo perfodo de tempo
(sistema juridico "dlacronlco'T'". Por isso, quando

se fala em "ordem juridica" ou em "ordenamento

[urldico", sem outras adjetivacoes, e possivel refe

rlr-se a todas as sequencias rnomentansas de sis

temasjuridicos havidos num determinado Estado,

incluindo sua ultima versao". Ademais, num sen

tido bastante difundido, a ordem juridica stricto

sensu abrange somente a sequencia de sistemas

juridicos rnomentaneos que sejam presididos por

uma mesma constltuicao!".

11 Sobre aexpulsaodossistemas jurfdicos dasnormas lnvalidadas,
v.ttens 5 a 7, infra.

12 veja-se BUlYGlN e MENDONCA, op.en, p.45; GUAST1NI, Teoria
edogmatica..., p. 141-142; MORESO, Jose Juan; VllAJOSANA,
Josep Maria.lntroducci6n a la teoria delderecho. Madrid: Marcial
Pons, 2004, p. 115.

u Conforme BUlYGIN: "Se0 sistema juridico econcebtdo como
um conjunto de objetos de algum tipo (por exemplo, um
conjunto de regras estabelecidas ou jurfdicas) e 0 conjunto e
definido extensionalmente, entao 0 sistema tem de se referir
a um ponto temporal determinado, pois a partirde qualquer
altera~ao causada por atos de cria~ao ou de derroga~ao de
normas, 0 conjunto deixa de ser 0 mesmo e se converte em
outrodistinto, com0 qualvoltamos a ter um conceito estatico
de sistema. Portanto, um sistema dinamico nao pode ser
um conjunto de normas, mas sim uma familia (e dizer, um
conjunto) de conjuntos denormas, ou,mais precisamente, uma
seqOencia temporal de conjuntos de normas. lsso noslevoua
propor uma distin~ao terminol6gica entre sistema juridico
como umconjunto denormas eordemjuridica comoseqOencia
de sistemas jurfdicos (Alchourron-Bulygin, 1976)." (BUlYGlN,
Eugenio. Algunas consideraciones sobre los sistemas jurfdicos.
Doxa. Cuadernos deFilosofia delDerecho, Alicante, n. 9, 1991, p.
2S9.)

14 Nas palavras deBUlYGIN: "Ano~ao de ordemjuridica esbo~ada

aqui reflete um uso desta expressao. Para este conceito a
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3. Pressupostos de desenvolvimento dos

sistemas juridicos

Numa perspectiva estatlca, os sistemasjuridi

cos abrangem todas as consequenclas 16gicas das

normas que deles fazem parte. Logo, as relacoes

estaticas entre os elementos dos sistemas juridi

cos desenvoivem-se de acordo com 0 chamado

critetio da dedutibiiidade /6gica. As normas per

tencentes a um sistema juridico estatlco sao so

mente aquelas que possam ser obtidas, mediante

raciodnios logicamente consistentes, a partir de

determinado conjunto finito de elementos que

ja integram 0 mesmo sistema. Toda norma obti

da diferentemente nao podera ser considerada

como elemento pertencente a esse sistema juri

dico estatko.

Ja em perspectiva dina mica, as relacoes de

prornulqacao e de derrcqacao de normas, num

dado sistema juridico, desenvolvem-se de acor

do com 0 chamado critetlo da legaiidade, que se

estabelece de acordo com 0 exerdcio da com

petencia outorgada para produzir novas normas.

Assirn, embora 0 dinamismo do sistema possa

aiterar os elementos (normas) a partir dos quais

outras normas poderiam ser extraidas pelo crlte

rio da dedutibilidade 16gica, eprecise que even

tuais alteracoes normativas (promulqacao/derro

gac;ao de normas) se processem de acordo com

criterios formais previstos pelo pr6prio sistema".

Nesses termos, segundo 0 criterio da legaiidade,

um enunciado normative pertencera ao sistema

se for editado (promulgado) por autoridade cuja

cornpetencia para faze-Io ja estiver prevista em

norma constante do mesmo sistema. Dai se dizer

identidade da ordem repousa na continuidade dos sistemas
que a ele pertencem e isto quer dizer, em ultima instancia,
a continuidade da constitui~ao, 0 que nao implica sua
imutabilidade, senao a legalidade do cambio. Todo cambio
ilegal da constitui~ao, e dizer, toda revolu~ao juridica conduz
a ruptura da ordemjuridica e a novaconstitui~ao daraorigem
a uma nova ordem. Assim nao somente a revolu~ao russa de
1917, mas tambem a promulga~ao da Constitui~ao espanhola
de 1978 e a restaura~ao da Constitui~ao argentina em 1983
e qualquer golpe de Estado dao lugar a uma nova ordem
juridica. Neste sentido, «ordem juridical) assim definida naose
identifica com«direito estatal» ou«direito nacional»." (Algunas
consideraciones..., p. 265.)

15 Utilizando esses termos, v. MORESO e VllAJOSANA, op.cit., p.
97.
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que 0 crlterlo da legalidade e que estabelece as

relacoes de unldade entre os sistemas normativos
mornentaneos considerados parte de uma mes

ma ordem [urldlca".

4. Existencia das normas juridicas

A nocao mais aceita e difundida de existen

cia normativa eaquela que relaciona 0 problema

com a questao da pertinencia da norma a um de

terminado sistema normativo". Nesse sentldo, a

nocao de exlstencla remete a duas definicoes!",

Fala-se em exlstencla normativa "fatual" para

aludir a qualidade de uma norma que tenha sido

lingOisticamente "formulada". Ocorre que, se essa

acepcao permite exduir as normas que nao po

dem sequer ser inteligiveis como tal, alcanca, por

exemplo, as normas que constam em simples pro

jetos de lei. Dai ser preferivel relacionar 0 coneeito

de pertinencia normativa a definlcao de exlstencia

"juridica", a exigir que a norma, alem de ter sido fa

ticamente formulada, sejaainda "posta" - i.e.,deli

berada e emanada (promulgada). Nessa ordem de

ldeias, um sistema juridico apresenta-se com um

conjunto de normas nao ja validas, mas que sim

plesmente existam juridicarnente'",

Pois bem. Pelo coneeito de extstencla como

pertinencia, salvo a norma-matriz do sistema" -

16 MORESO e VILAJOSANA, op. cit.,p. 116.

17 Por todos, d. GUASTINI, teono.; p. 131

16 Ver GUASTINI, ibidem,p. 147-148 e 155-156.

19 GASTINI, ibidem,p. 147.

20 Todas as normas obtidas, seja pelo criterio da dedutibilidade
16gica, seja pelo criterio da legalidade, sao normas
dependentes de outras. Pcrern, como explica BULYGIN, "os
crlterlos de dedutlbllldade e de legalidade sao manifestamente
lnsuficlentes para dar conta da pertlnencia de todas as normas
do sistema, pais pressup6em que 0 sistema ja tenha normas,
cuja pertinencia nao depende de nenhum dos dois criterios."
(BULYGIN, Eugenio. Algunas consideraciones ... , p. 262.) Logo,
todo sistema juridico precisa contar com uma dasse de normas
consideradas "independentes" (tambem conhecidas como
"normas fundamentais" ou "normas de reconhecimento"), a
partir das quais sao obtidas as demais normas que comp6em
o sistema (pelo criterio da dedutibilidade ou pelo criterio da
legalidade). Essa classe de normas independentes, pois, faz
parte da base originaria do sistema juridico e nao se altera
mesmo quando haja dinamismo dentro dele. Por outras
palavras,as normas independentes formam a base do primeiro
sistemajuridico (sistema"originario") que da inicio auma ordem
juridica comum. As normas independentes, assim, formam 0

conjunto finito do qual se extraem as infinitas conseqGencias
16gicas compreendidas por uma ordem jurfdica. Dai, como
todas as normas "dependentes" contidas numa mesma

cuja existencla econdicionada por outros fatores

-, uma norma juridica existe num dado sistem

juridico se tiver sido instituida (promulgada) "p

autoridade normativa a primeira vista competen

para criar esse tipo de norma'?', Isto e, a existe

cia normativa pressupoe "urna relacao entre qu

tro elementos: um sistema normative, uma nonna

de competencia desse sistema, um ate de cria~a

normativa e uma norma criada neste ato"." Por

outras palavras,a norma existe quando promulg

da por quem sejacompetente, conforme 0 enter

da legalidade, para promulgar normas do mes

tipO'3.

Entretanto, seja num sistema juridico est

tlco, seja num dinamico, pertencem ao sistem

ainda, asnormas que, extraidas das normas ja pr

mulgadas mediante 0 crlterio da dedutibilida

16gica, se consideram implicitamente promulg

das. Logo, pertencem a uma ordem juridica tod

as normas obtidas conforme ou 0 crlterio da leg

Iidade ou 0 crlter!o da dedutibilidade 16gica24•

Dai se conduir que a definicao estatica/sin

cronlca dos elementos integrantes de um sistem

normative dlnamico/dlacronico dependera tant

da identificacao de atos de promulqacao/derro

ga~ao realizados pelas autoridades competentes

quanta de questoes 16gieas, pois e necessarlo d

finir quais normas sao agregadas ao sistema ou

dele eliminadas como consequencia dos atos d

promulqacao/derroqacao norrnattva".

ordem juridica deccrrem, em ultima analise, de tais norma
"independentes", epossfveldizer que saoestasque identifica
o sistema jurfdico tanto no sentido estatko/slncronlco quant
no sentido dinamlco/diacrontco.

21 GUASTINI, teoao.; p. 131.

22 Cf. BULYGIN, Eugenio. EI problema de la validez en Kelsen. I
KELSEN, Hans; BULYGIN, Eugenio; WALTER, Robert. Vafidez
eficaciadelderecho. BuenosAires: Editorial Astrea, 2005, p. 1

23 Para NEVES, "pertencem ao sistema juridico todas a
normas que possam retrotrair imediata au mediatament
ao nudeo normativo que estabelece os 6rgaos e/ou fato
basicos da produ~ao juridica." (NEVES, Marcelo. Teoria do
inconstitucionalidadedasleis. SaoPaulo: Saraiva, 1988,p. 43.)

24 Segundo BULYGIN e MENDONCA (Normas ysistemas..., p. 47),e
logicamente possivel conceber f6rmulas que combinem ambos
os criterios, mas a conjun~ao dos criterios da dedutibilidade
com 0 da legalidade e 0 que melhor explica e reconstr6i
fatores de pertinencia sistemica no direito.

2S Ver BULYGIN, Algunas consideraciones..., p. 265.

5. Validade das normas juridicas

Na filosofia juridica, nao ha consenso sobre

a defini~ao de validade das normas juridicas'6.

Para os jusnaturalistas, a validade tem a ver com

certas concepcoes valorativas que serviriam de

fundamentos suprapositivos as normas juridicas.

Nessa Iinha, a validade normativa dependeria da

conformidade que as normas mantivessem, por

exemplo, com a vontade divina ou com postula

dos racionais emanados da "natureza humana". E
problema, pols, de conteudo valorativo. Japara os

adeptos do realismo juridico, a validade das nor

mas varia de acordo com a aceitacao social que

possuam ou com a apllcacao que Ihes vem sendo

dada por determinadas autoridades. Eproblema,

portanto, de eficacla social ou do grau de obedi

encia que possam desfrutar na sociedade. Porern,

para os positivistas de inspiracao kelseniana, a

validade confunde-se com a nocao de exlstencla/

pertlnencia, Eproblema puramente de adequa

~ao normativa. Para que uma norma seja conside

rada vallda, pode muito bem ser suficiente tenha

sido produzida conforme processos autorizados

por normas consideradas superiores a ela. Nesse

sentido, como KELSEN nunca aceitara que num

ordenamento juridico existissem normas nao-va

lidas, a validade normativa, para ele, acabava por

confundir-se com a pr6pria extstencla da norma,

de modo que nao poderia "existir" uma norma

"nao-valtda'?",

16 Bom resumo acerca do assunto encontra-se em FLORES
MENDOZA, Imer Benjamin. La concepci6n del derecho en las
corrientes de la filosofia juridica. Boletin Mexicano de Derecho
Cornparado, Cidade do Mexico, n. 90, p. 1001-1036, set.ldez.
1997.Disponivel em: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/
Iibrev/rev/boletin/cont/90/art/art6.pdf>. Acesso em: 28 mar.
2004.

n E foi par causa dessa confusao que KELSEN teve de explicar
a rela~ao de "validade" ate da primeira constitui~ao de um
ordenamento juridico - 0 que ele fez mediante a utiliza~ao de
uma norma fundamental"pressuposta" -, quando erasuficiente
dizer que que a primeira constitui~ao nao precisa ser valida,
pois suficiente que "exista" como tal. Quanto anecessidade de
justificar a validade das normas soberanas (ou independentes)
do sistema juridico, a escola kelseniana e bastante criticada,
seja pela teoda"descritiva"(ver, sobretudo, HART, 0 conceitode
direito.3.ed.Trad.A.Ribeiro Mendes. Lisboa:Funda~ao Calouste
Gulbenkian, 2001), seja pela teoria "definit6ria", defendida por
BULYGIN e MENDONCA (op. cit.), alem de GUASTIN e varios
outros. Nessa ultima linha, parece correta a Ii~ao de GUASTINI,
para quem as "normas que conferem poderes normativos
sao mencionadas nos criterios de validez e de pertinencia de
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Atualmente, contudo, a maior parte da dou

trina concorda com 0 raciocinio segundo 0 qual

uma norma juridica, para ser considerada valida,

devers estar de acordo com todasas metanormas

que disciplinam 0 respectivo processo de produ

~ao (validez formal) e ainda manter-se na Iinha de

consistencia 16gica derivada das normas superio

res pertencentes ao mesmo sistema juridico (vali

dez materia!)." Prevalecea ideia de que a questao

da validade normativa se relaciona com a con

formidade estrita da norma ante todas as meta

normas e normas que Ihe sejam superiores e que

pertencarn ao mesmo sistema jurldico considera

do. Dai a necessidade de nao confundir a questao

da validade com a questao paralela da exlstencia

norrnatlva".

As dlferencas entre validade e existencla

normativa giram em torno, principalmente, da

constatacao de.que a existencla/pertinencia de

uma norma depende apenas da cbservancla de

algumas das metanormas que regulam a compe

tencla para prornulqa-la. Ou seja, diferentemente

da nocao de validade normativa, nao e condicao

necessaria a existencia de urna norma a eventual

compatibilidade que esta devamanter com 0 con

teudo de normas superiores a ela30. Como explica

GUASTINI31:

(1.1). Grosso modo (deixando de lade, para

simplificar, os criterios de validez das implicitas,

que mencionei acima), em sistemas juridicos con-

um ordenamento, porem nee sao elas mesmas criterlos de
validez ou de pertlnencla. (...) As normas da constltulceo (ou da
«prlmelra» constituicao, se se prefere) sao normas exlstentes
no ordenamento, pertencentes a ele, e sem embargo nao
validas: mais preclsarnente, nem validas nem invalidas, edizer,
«soberanas», «independentes»." (GUASTINI, Riccardo. Normas
supremas. Doxa.Cuadernos deFilosofia delDerecho, Alicante, n.
17-18,p.2S7-270,199S.)

28 Nessa Iinha, por todos, d. GUASTINI, Teoria..., p. 129 e segs.

29 Como ensina MARCELO NEVES, "ao passo que nos sistemas
normativos estaticos,onde asnormas saoexplicitadas mediante
processos de deriva~ao 16gico-dedutiva desenvolvidos a
partir da norma basica, a pertinencia da norma implica a sua
validade interna e vice-versa,os sistemasjuridicos, construidos
e desenvolvidos atraves de processos politicos e tecnicos de
produ~ao·aplica~ao normativa, caracterizam-se por uma nitida
distin~ao entre pertinencia e validade das normas." (Gp. cit., p.
41.)

30 GUASTINI, Teoria..., p. 131.

31 GUASTINI, Normas supremas... , cit.

243



Escola de Magistratura Federal da Primeira Regiao

temporaneos, ou na maior parte deles, chama-se

vallda toda norma que: (a)tenha sido formalmen

te produzida de acordo com as regras sobre a pro

ducao do direito - ou meta-regras - que regulam

sua producao (validade formal), e (b) nao seja rna

terialmente desconforme as normas hierarquica

mente superiores que Iimitam seu possivel conte

udo (validade material).

(1.2.) diferentemente, atribui-se pertinencia

a um ordenamento, ou exlstencia, a toda norma

que: (a)mesmo na ausencla de validade substanti

va, esteja,ao menos prima facie, dotada de validez

formal (haja sido produzida por uma autoridade

competente em conformidade com pelo menos

aigumas das regras procedimentais que regulam

a producao normatlva), ou bem (b), mesmo na au

sencla de validez formal, haja adquirldo vigencia,

isto e,sejageralmente aceitada e observada pelos

seusdestinatarlos (principio da eficacia).

En consequencla, nem toda norma perten

cente a um ordenamento e tarnbern valida nele.

6.lnconstitucionalidade: caso de lnexisten

cia ou de invalidade?

A inconstitucionalidade, em sentido amplo,

e 0 nome dado a qualquer relacao de incompa

tibilidade32 verificada na comparacao entre al

gum comportamento'" e peio menos uma das

normas consideradas integrantes do "bloco de

constltucionalldade'v", Ja num conceito estrito,

32 Nessesentidoamplo,a verificacaode umainconstitucionalidade
nao leva em consideracao somente as confiquracoes
momentaneas de um dado sistema jundlco, nemdiscrimina os
criterlos (cronoI6gico, hierarqulco ou da especialidade) que se
devam considerar descumpridos, tampouco a natureza direta
ou lndlreta da desconformidade.

33 Logo, embora a doutrina quase sempre se relira somente a
inconstitucionalidade de atosnormativos, tanto a omissao do
PoderPUbIiccquantoatemesmoatitudes departicu Iares podem
representar inconstitucionaJidades. Nesse sentido: MIRANDA.
Jorge. Contributo para uma teoda da inconstitucionafidade.
Reimpr. Coimbra: Coimbra Ed., 1996,p. 11;e ZAVASCKI, Teori
Albino. Eficdcia das senten~as na jurisdi~iio constitucional. Sao
Paulo: RT, 2001,p. 13-14.

34 A expressao "bloco de constitucionalidade" teve origem no
direito constitucional frances do inicio da decada de 1970,
mais exatamente 1974, no estudo feito por FAVOREU em
homenagem a EISENMANN. Segundo 0 pr6prio FAVOREU, foi
a partir da no~ao de "bloco de legalidade", desenvolvida por
MAURICE HAURIOU, que nasceu a concep~ao de "bloco de
constitucionalidade", utilizada para designar 0 conjunto de
princfpios e regras de valorconstitucional. Dizeleaindaque se

a inconstitucionalidade fica resumida as rela

de desconformidade direto e atual com 0 bloco

constitucionalidade, desde que manifestada
atos provenientes do Poder Publico.

No caso especifico das normas juridicas,

importa se adotado 0 conceito amplo ou 0 nii

to, a inconstitucionalidade e resultado da verifi

~ao de um tipo especifico de conflito norma

a envolver, de um lado, os padroes norman

que integram 0 bloco de constitucionalidade.
de outro, uma norma hierarquicamente subo

nada a eles", Nessa llnha, a inconstitucionalid

e especie de antinomia que envolve necessa
mente a ideia de supremacia constitucional e

uma vez reconhecida, significa ou a inexisten

impertinencla ou a invalidade da norma reput

inconstitucional.

De fato. A drcunstancia de 0 ate ser ine

tente nao impede seja tarnbem considerado

constitucional. Basta que a inextstencia derive

propria relacao de inconstitucionalidade, ou s

que os pressupostos minimos de exlstencla jur

ca definidos para aquele tipo de norma sejam

xados ou extrafdos diretamente da propria con

tuicao. (No Brasil, por exemplo, se um funciona

da Imprensa Nacional fizer publicar no Diorio

cial do Uniiio um ate com a aparencia de lei, m

que nao tenha sido alvo de qualquer deliberac;

ou promulqacao legislativas, esse ato sera inex

tente e ao mesmo tempo inconstitucional, pois

diretamente da Constituicao Federal que se e

traem as metanormas a respeito da cornpetenc

para promulgar leis.36
)

aJude aotermo"bloco" parai1ustrar a ldela desolidez e unida
(ct. FAVOREU, Louis; RUBIO LLORENTE, Frandsco. EIbloquede
constitucionalidad. Madrid: Civitas, 1991,p. 19-21 e 58-59).

35 Nos ordenamentos que estabelecem limita~6es ao pod
de reforma constitucional, podem ser considera
inconstitucionais nao s6 as normas infraconstitucionais co
tambemasnormas decorrentes deemenda constitucional e
mesmo asprovenientes de muta<;ao, conven<;ao ou costu
constitucionais. Todavia, no caso das emendas constituciona
os padr6es integrantes do bloco de constitucionaJidade qu
podem ser invocados para se considera-Ias inconstituciona
fica reduzido s6 as norm as que, explfcita ou implicitament
imponham limites ao exercicio dopoderconstituinte derivad

36 Caso paradigmatico de inexistencia de ate normativo parec
ser aqueJe, ja mencionado, relativo ao paragrafo unico d
art. 11 da Lei9.639, de 25-5-98 (publicada no DOUde 26~5-9

e originaria da conversao da MP 1.608-14, de 28-4-98). Ta

De outro lado, um orqao estatal, embora

mpetente para editar certo tipo de norrnas, po

nj promulga-Ias sem observar totalmente, seja

disciplina constitucionai que rege 0 respectivo

rocessO de producao, seja 0 conteudo que Ihes

imposto peio bloco de constitucionalidade. Nes

es cases. asnormas pertencerao ao ordenamento

urfdico, mas apresentarao defeitos quanta a vaIi

ade. Essas norrnas, portanto, embora existentesl

ertinentes, padecerao de inconstitucionalidade,

qual, no caso, confunde-se com a nocao de in

alidade.

Dai que, nada obstante as eventuais dificul

ades para separar os pressupostos de exlstencia

os de validade dos atos normativos, e mesmo

nos sistemas juridicos que - como 0 brasileiro 

nao se preocuparam em definir tais diferenc;as,

descabe confundir os conceitos de lnexistencia e

invalidade.

Entreoutras coisas, depende dessadistlncao,

v.g., a propria extensao do controle de constitu

cionalidade. Basta notar que, inciusive nos paises

cuja constituicao e flexivel, quaisquer juizes tern

cornpetencla para recusar apllcacao a atos nor

mativos inexistentes, embora nao aten ham quan

do 0 vicio da inconstitucionalidade se resumir a

mvalldade". Ademais, ate nos sistemas que so

dispositive pretendia estender anlstla penal a particulares
que se haviam aproprlado, indevidamente, de contrtbulcoes
socials destinadas ao Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS. Contudo, por incrfvel que pareca. referido paraqrafo
foi lnserido na publlcaceo da aludida lei sem que tivesse
ultrapassado qualquer fase do respectivo processo leqlslatlvo.
Entao, retlficando esse erro, fcl republicada a Lei9.639/98 no
diaseguinte (DOUde 27-5-98). Todavla, 0 fate de seconsiderar
o paraqrafo unlco do art.11da Lei9.639/98urn ate inexistente
nao impediu que0 Plenario do STF 0 reputasse inconstitucional
nojulgamento do HC 77.734/SC (ReI. Min. NERI DA SILVEIRA,
D}U de , 0-8-2000. p. OS) e do HC 77.724/SP (Rei. Min. MARCO
AURELIO, DJU de 02/02/2001, p. 74). Nesse sentido, atribuindo
expressamente a pecha de inexistente aqueledispositivo, veja
se, em especial, 0 seguinte trecho do voto do Min. MARCO
AURELIO no HC77.724/SP: "Ora esse dispositivo [§4°do art. 10

da L1CC] e de moldea sanear defeitocomo0 presente, ligadoa
inobservancia do processo legislativo no que tem de essencial,
que e a manifesta<;ao de vontade dosrepresentantes do povo
e dosrepresentantes do Senado? Talnormaecapazde validar
o nada, 0 inexistente, como ressaltado em parecer emitido na
camara pr6pria do Ministerio Publico Federal, pelo Professor
Claudio de Lemos Fontelles? A resposta e desenganadamente
negativa."

./ Cf. GUASTINI, Riccardo. Estudios de teorfa constitucional.
(Col. Doctrina Jurfdica Contemporanea). Trad. Maria Bono,

J Jornada DireitoCivil e Processual Civil

adotam 0 controle concentrado de constituciona

Iidade, tampouco sera preciso suscitar incidente

de inconstitucionalidade para deciarar inexisten

te algum ato. Ou seja, ainda que esse incidente

processual se exija para reconhecer a invalidade

constitucional do ato, nao e sequer necessario

para que se reconhec;a a inexistencia dele38• Alern

dlsso, embora alguns ordenamentos juridicos 

como 0 brasileiro - admitam fixar efeitos ex nunc

ou pro futuro a declaracao de inconstitucionali

dade, trata-se de modalidade de convalldacao

parciai do ate inconstitucional que so deveria ser

aplicada para consolidar efeitos de atos invalidos,

e nao dos que nunca chegaram a exlstlr'",

Enfim, os conceitos de exlstencla, de valida

de e de constitucionalidade normativas tem aver

com relacoesde conformidade entre a norma exa

minada e determinadas normas (e metanormas)

que the sejam "superiores?". Logo, a invaiidade

ou a inexistencia confiqurara tarnbern algum tipo

de inconstitucionaiidade sempre que a norma

superior contrariada fizer parte do repertorio de

normas extrafdo diretamente do bloco de consti-

Perfecto Andres, Jose MariaLujambio, Andrea Greppi e Miguel
Cargonell. Mexico: Miguel Cargonell, 2001, p. 91. Disponfvel
em: <http://www.bibliojuridica.org/Jibros/libro.htm?1=22>.
Acesso em:5jun.2002.°quesepretende aclarar equea Inexls
tencla podedecorrer de relacao de inconstitucionalidade e que
ninquem - os jufzes multo menos deve obediencla eos
atoscuja tnexistencla seja determinada pelo descumprimento
de normas constltuclonals, ate mesmo numregime dftado por
constitutcao flexfvel.

38 Cf SOUSA, Marcelo Rebelo de. a valor juridico do acto
Inconstltuclonal. Lisboa: ls.n.l, 1988,p. 183.

39 Nesse senti do, OTERO, Paulo Manuel Cunha da Costa. Ensaio
sabre0 caso julgadoinconstitucional. Llsboa: Lex, 1993,'P. 64-65.
Em sentido parcial mente contrario, afirma MEDEIROS, "se e
lndlscutfvel que a gravidade do viclo subjacente as hip6teses
da chamada inexistencia da lei dificilmente se compadece
com uma Iimita<;ao dos efeitos da inconstitucionalidade 
e a conclusao imp6e-se, por maioria de razao, quando se
acrescenta a exigencia da evidencia do vieio -, nao e menos
verdade que, em situa<;6es~limjte, a salvaguarda de outros
interesses constitucionais igualmente fundamentals pode,em
facedascircunstancias concretas do caso, imporumarestri<;ao
dos efeitos da declara~ao de inexistencia." (MEDEIROS, Rui.
A decisiio de inconstitucionaJidade: os autores, 0 conteudo e
os efeitos da decisao de inconstitucionalidade da lei. Usboa:
Universidade Cat6lica, 1999,p.876.)

40 Nao vem ao caso saber se tais normas "superiores" derivam,
em ultima instancia, de outra norma (de direito positivo
ou nao), ou mesmo que hipotetica (KELSEN), ou se de uma
"regra de reconhecimento" atrelada a circunstancias Iigadas a
identilica«;:ao dodireitoexistente {HARD.
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tucionalidade. Oafa explicacao por que a inconsti

tucfonalidade de uma norma significa necessaria

mente que esta padece ou de lnexlstencla ou de

invalidade'".

7. Exlstencia/pertinencia e validade vs. apli

cabilidade normativas

Em perspectiva dinarnlca, 0 sistema jurldl

co ("ordem jurfdica" ou "ordenamento jurfdico"),

com se viu, abrange todas as normas pertencen

tes a cada uma das diversas confiquracoes rno

mentaneas do mesmo sistema. Nessa visao das

coisas - que em parte coincide com 0 chamado

"direito hlstorico" -, uma norma nao defxa de exis

tir por ter sido revogada ou substitufda por outra,

tampouco por haver sido declarada lnvallda, aln

da que por decisao dotada de efeitos gerais (ergo

omnes).

Todavia, a se considerar um sistema juridi

co sob a perspectiva rnornentanea, os atos de

promulqacao de novas normas no momento T,

sempre que implicarem a revoqacao de normas

existentes, irnportarao, no momenta seguinte (Tl
na eliminacao da pertinencia das normas revoga

das em face daquele sistema. Nessa perspectiva

sincronica, 0 conceito de existencia/pertlnencla

aproxirna-se do de viqencia, ja que so se rnantern

pertencentes ao sistema jurfdico as normas que

nao ten ham sido revogadas. Ademais, pela rnes

ma perspectiva, identlco fenorneno de perda da

pertinencia ocorrera quando uma norma, embora

existente, for posteriormente expulsa do sistema

juridico em razao de invalidade, tal como decorre

da declara~ao de inconstitucionalidade com efei

tos gerais (ergo omnes)4'.

41 Neste ponto, a exposiJ;ao acima desvencilha-se inteiramente
da teo ria de KELSEN. Para quem segue a doutrina kelseniana, a
afirmaJ;ao dequeumaleivalida e contraria aconstituiJ;ao euma
contradictio in adjecto, ja que uma lei somente pode ser valida
seencontrar fundamento naconstituiJ;ao. Para KELSEN, umalei
invalida nunca podeser considerada contraria a constituiJ;ao,ja
que nao e sequer uma lei,mas algojuridicamente inexistente,
sobre 0 qual nao se pode entao fazer qualquer afirmaJ;ao
juridica. .

42 Nos casos de comprometimento da eficacia de uma norma,
esta sosera considerada expulsa do sistemajuridico - portanto
nao mais existente - sea perdada eficacia ocorrer de maneir~
definitiva. (Nesse sentido, MARCELO NEVES, op. cit., p. 52.)No
Brasil, hipotese de expulsao desse tiposeria aquela proveniente
da suspensao da execuJ;ao de normapor resoluJ;ao do Senado

Essa constatacao e bastante importante para

a compreender 0 dinamismo que caracteriza as

ordens juridicas. Ate porque, como explica BULY

GIN,"as norrnas que um juiz aplica a um caso num

determinado momenta nao necessariamente tem

que pertencer ao sistema correspondente a esse
mornento.r"

Com efeito, e comum e absolutamente regu
lar aplicacao de certas normas que nao pertencem

rnais 11 confiquracao mornentanea do sistema juri
dico. Ou seja,ainda que uma norma ja nao perten

ca mais a urn sistema juridico sincronico, por ter
side revogada ou expulsa dessesistema,e mesmo

uma norma que nem sequer tenha pertencido a
uma dada ordemjuridica - tal como as normas de

direito internacional nao internalizadas pelo direi

to estatal - poderao ser regularmente aplicadas

naquele sistema jurfdico ao qual deixaram de per

tencer ou ao qual nunca chegaram pertencer.

Portanto, a aplicabilidade de uma norma

depende e da pertinencia momentansa das me

tanormas que fixam criterios de apllcacao das

normas juridicas, e nao dos criterios que regulam
a pertinencla ou a validade (incluindo a constitu

cionalidade) da norma em face do sistemajurfdico

em cujo ambito deva seraplicada. Naspalavrasde
BULYGIN:

Doque foi dito sedepreendeque asnor':'
masqueumjuiz aplica a um caso numdetermi-

Federal editadanos termos doinciso Xdoart.52daConstituiJ;ao
(NEVES, idem). Contudo, em bora a jurisprudencia do STF ja
tenhaentendido que a resoluJ;ao do Senado e irrevogtlVel (RT]
38:23) - 0 que vai ao encontro da tese da definitiva expulsao
da norma cuja execuJ;ao e suspensa - melhor pensar como
SERGIO RESENDE DE BARROS, para quem, se "para editar a
resoluJ;ao a competencia do Senado e discricionaria, para
revoga-la e vinculada, ,pois, se 0 Supremo reconsiderar a
inconstitucionalidade e, mesmo assim, 0 Senado mantiver a
resoluJ;ao, este estara usurpando a competencia daquele e;
tambem, a do Congresso Nacional, umavezque a lei feitapelo
Legislativo e considerada constitucional pelo Judiciario tern
de ter vigencia plena e ser plenamente aplicavel. Portanto, 0
retorno naoe sopossivel, mas pode vira ser necessario, e nao
haporque nega-Io." (BARROS, Sergio Resende de.ConstituiJ;ao,
artigo 52, inciso X : reversibilidade? Revista de InformaJ;ao
Legislativa, Brasilia, n.158,abr./jun. 2003,p.236.)Dai,em sendo
reversivel a perda de eficacia da norma cuja execuJ;ao tenha
sido suspensa peloSenado, naosetratade verdadeira hip6tese
de expulsao ou de perdade pertinencia. A normapermanece
no sistema juridico, embora nao possa mais, indefinidamente,
seraplicada ou surtir conseqOencias juridicas.

43 Algunas consideraciones..., p.267.

nado momento nao necessariamente tern que

pertencer ao sistema correspondente a esse

momen to. De fate, as normas que os jufzes
aplicam pararesolver um case, freqOentemen
te, pertencem a sistemas diferentes da mesma

ordem jurfdica e, it vezes, pode tratar-se de

norrnaspertencentes a outras ordens juridicas.
(Existe toda uma disciplina jurfdica -Direito In

ternacional Privado - que estuda os casos em

que a aplicacao precede do dlretto estrangei

ro.) 0 que 0 juiz faz efetivamenteedeterminar
- seguindo oscriterlos de aplicabilidade - que

normas sao aplicavels ao caso e logo constrot
um sistema a base dessas normas, que com
frequencla sao uma selecao de sistemas que

correspondem a diferentes momentostempo
rais. Existe, semembargo,um sentido em que

cabe dizer que 0 sistema correspondente ao
memento em que 0 juiz ha de tomar sua de

clsao e efetivamente um sistema privilegiado:
os crlterlos de aplicabilidade das normas que

o juiz usa tern que pertencer a esse sistema.
Emoutras palavras,0 juiz deve usar oscnterlos
de aplicabilidade vigentes, se bem que esses

crlterios de aplicabilidade podem remets-lo a

normas pertencentes a sistemas anteriores, ja

derrogadas, e inclusive a normas pertencentes
a outras ordens juridlcas (efr., Bulygin, 1982).44

E OS exemplos desse fenorneno sao varies,

No direito brasileiro, basta lembrar os seguintes:

(a) a metanorma do inciso XL do art. 5° da Consti

tuicao imp6e a aplicacao da norma penal revoga

da, se mais favoravel que a norma revogadora; (b)

a metanorma do inciso XXXVI do art. 5° da Cons

titui~ao determina a aplica~ao da lei revogada em

detrimento daquela que estabelecer nova disci

plina juridica quanta a um direito ja adquirido; (c)

a metanorma do § 11 do art. 62 da Constitui~ao

determina a aplica~ao de medida provisoria rejei

tada retroativamente pelo Congresso Nacional,

caso este nao venha a editar decreto legislativo

em sentido contra rio no prazo de 60 dias; (d) a

jurisprudencia do 5TF, com base em metanormas

constitucionais implicitas (principios da boa-fi! e

da seguran~a juridical, ja admitiu a aplica~ao de

norma anteriormente expulsa do sistema por mo

tivo de inconstitucionalidade declarada com efei-

44 Idem.

I Jornada DireitoCivil e Precessual Civil

tos ergo omnes4'; (e) as metanormas constantes

dos artigos 7° a 10da Lei de lntroducao ao Codiqo

Civil46 imp6em a aplkacao de normas estrangei
rasem diversas situacoes,

E iderrtico fenomeno ocorre nao somente na

aplicacao de normas inconstitucionais, enquanto

nao ten ham side assimdeclaradas,como tarnbern

na aplicacao de normas inconstitucionais que ha

jam sido indevidamente declaradas constitucio
nais.Como explica BULYGIN47:

Agora bem, a constitucionalidade de
uma lei nee depende de que 0 diga 0 Tribu

nal Constitucional e uma lei que nao foi ditada
por uma autoridade competente segue sendo
inconstitucional, mesmo que 0 Tribunal diga

o contrario. Porem, e 0 pronunciamiento do
Tribunal Constitucional que determina a apli

cabilidade da lei. Se 0 Tribunal disse (errone

amente) que a lei e constltucfonal, a lei sera
aplicavel, aindaque nao seja validano sistema.

Esta tese, que pode parecer chocante a muitos
juristas, e, sem embargo, mera consequencla

16gica da defintcao de pertlnencia dasnormas
ao sistema ou validez no sistema. Uma norma

pertence a um sistema ou e valida nele, se, e
somente se, fol criada pela autoridade com

petente e nao quandoalquern diga que tenha
sidecriada pela autoridade competente, mes

moque esse «alquern» seja 0 tribunalde ultima

instanoa, competente para decidir acerca da
constitucionalidade dasleis.

Esse ultimo caso, alias,e bastante interessan

te ao presente estudo, pois evidencia que a apli

ca~ao de uma norma inconstitucional pode ser

obrigatoria em virtude da metanorma que asse-

4S RE 442.683/RS, 211 Turma, reI. Min. CARLOS VELLOSO, O)U de
24-3-2006. 0 caso versava sabre aJ;ao civil publica movida
para desconstituir ate de Tribunal Regional do Trabalho pelo
qual se concedera, sem concurso publico, ascensao funcional
a serv.idores publicos federais apos a ConstituiJ;ao de 1988.
Tod~vla, embora 0 STF ja ti.vesse decidido inOmeras vezes que
taltlPO de acesso a cargo publico violava a ConstituiJ;ao Federal
e houvesse ate declarado inconstitucionais na ADln 837/DF
os dispositivos da lei 8.112/90 nos quais se embasara 0 ato
atacado, 0 Supremo resolveu manteracordao doTRF/41l Regiao
que atribuira efeitos meramente ex nunc, no caso concreto,
a dedaraJ;ao de inconstitucionalidade dos mesmos artigos
declarados inconstitucionais, comefic,kiaextunc, naADln 837/
Df.

46 Decreto-Lei 4.657,de4-9-42.

47 Algunas consideraciones..., p. 267.
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gura estabilidade ate adecisao judicial que a de

clara constitucional por equivoco. E quando essa

decisao e dotada de efeitos erga omnes, sucede a

pr6pria convalidacao judicial da norma inconsti

tucional, que se mantern pertinente mesmo sen

do invalida, tudo por forca da imodificabilidade e

da eficacia geral da decisao do tribunal que, erro

namente, a declarou constituclonal'".

111- Decisoes judiciais e sistemas
jurfdicos

Regra geral, 0 poder jurisdicional do Estadoe

exercido por juizes para resolver questoes de fato

e/ou de direito, em torno das quais gravitam con

f1itos tntersubjetivos". Nessa tarefa, sao emitidas

declsoesjudiciais cujo objetivo nao e propriamen

te eliminar tais confiitos, mas impedir que eles se

propaguem ou se perpetuem, com 0 objetivo ulti

mo de absorcao da tnsequranca".

1. Juizes "eriam"direito?

Examinados os criterlos de ldentificacao e

de introducao de elementos normativos a um

sistema jurfdico, e precise analisar se as decisces

judiciais podem tambem ser consideradas fontes

autorizadas de producao normativa.

Acerca da questao, SULYGIN alinhou tres

teorias: (a) a teoria tradicional, a sustentar que 0

sistema jurfdico e constitufdo somente pelo con

junto de normas gerais criadas pelo legislador,

competindo aos juizes apenas "aplicar" 0 direito

a casos particulares; (b) a teoria kelseniana, se

gundo a qual 0 sistema juridico engloba tanto as

48 Em sentido similar, para GUASTINI, nos ordenamentos jurfdicos
em que se admite conceder eficacla erga omnes a declsao
declarat6ria' da constitucionalidade abstrata de uma norma
- 0 que ocorre no caso brasileiro, mas nao no italiano -, a
rejei~ao equivocada do pronunciamento da invalidade de uma
norma constitucionalmente invalida implica a convalida<;ao
dessa invalidade, com a conseqOente inclusao das normas
"convalidadas" na c1asse das normas existentes. Ver Teoria e
dogmatica..., p. 1SO.

49 Essa explica~ao, obviamente, nao tenta alcan~ar 0 exercfcio
jurisdicional que ocorre em "processos objetivos", nos quais
inexistem conflitos intersubjetivos de interesse.

50 Ver FERRAZ JR.,Tercio Sampaio.lntrodufao ao estudo do direito:
tecnica, decisao, domina<;ao. 3. ed. Sao Paulo: Atlas, 2001, p.
308-309.

normas gerais quanta as particulares, dai por

quando os juizes proferem declsoes relativas

casos concretos, estao a "criar" norm as juridica

particulares. (c) a teo ria Interrnediaria, conforme

qual, embora asnormas particulares estabelecida

em sentences judiciais normalmente nao configu

ram crlacao de normas, senao mera "aplicacao

do direito, os juizes criam normas juridicas e

sltuacoes especials, quando se veem obrigados

fundamentar suasdecisoes com base em premis

sas normativas (normas gerais) que ate entao nao

existiam no sistema!'.

Segundo ateo ria tradicional, 0 sistema juridi

co, propriamente dito, abrange somente norma

gerais. Porem, mesmo quando as leis sao incom

pletas, 0 direito nao 0 e. Isso porque, a despeit

das omlssoes eventualmente contidas na lei, 0 juii

dispce de outros mecanismos, que tarnbem fazem

parte do direito (principios, analogia, costumes

equidade), para resolver todos os casosconcretos

Logo, os juizes nao criam direito, senao se limitarn

a aplicar ou normas gerais ou mecanismos juridi

cos que os permitem identificar as solucoes siste

micas para qualquer situacao fatlca.

Todavia, essa teo ria e insatisfat6ria, pois re

nega 0 trabalho criativo dos jufzes quando, po

exemplo, integram lacunas juridicas. Sustenta qu

a presence de mecanismos jurfdicos para resolver

o problema significa que os juizes nao criam a

norma para 0 caso, mas esquece que, da circuns

tancla de ser possfvel aos juizes integrar lacunas

nao se extrai a conclusao de que elas nao ten ham

existido.

A segunda teoria, cujo mais conhecido pre

cursor e KELSEN, parte do raciocinio de que 0 di

reito nao e s6 constituido de normas gerais, mas

tambern de normas parnculares". Assim,alern das

51 BULYGIN, Eugenio. Los jueces lcrean derecho? fsonomia.
Revista de Teoria e Filosoffa del Derecho. Instituto Tecnol6gico
Aut6nomo de Mexico. n. 18, abr. 2003, p.7.

52 Disse KElSEN: "Tendo identificado 'lei' e 'regras', podemos,
e claro, reconhecer como Direito apenas as normas gerais
Mas nao ha duvida de que 0 Direito nao consiste apenas em
normas gerais. 0 Direito inclui normas individuais, i.e., normaS
que determinam a conduta de um individuo em uma situa<;ao
irrepetfvel e que, portanto, sao valid as apenas para um casa
particular e podem ser aplicadas apenas uma vez. Tais normas
sao'Direito' porque sao partes de uma ordem jurfdica como urn

normasgerais criadas pelo legislador latosensu, os

atosdos aplicadores do direito que visam a indivi

dualiza-Ias, especialmente as sentencas judiciais,

tambem criam direito. Daf, a criacao do direito

nao se resume na prornulqacao de normas gerais,

pols inclusive as normas particulares - tal qual as

criadas pelas sentences judicia is - fazem parte de

um processo de producao normativa criativo e di

namico, de individualizacao crescente, a partir da

norma fundamental. A funcao dos tribunais nao e

somente a "descoberta" do direito, num sentido

meramente declarat6rio de juris-di,ao. Descobrir

o direito e simplesmente identificar a norma ge

ralaplicavel, e 0 tribunal deve ainda decldir outras

quastoes - como a verificacao da situacao fatica

necessaria a incldencla da norma geral ou a ana

lise da constitucionalidade dessa norma - antes

de decidir pela aplicacao, in concreto, da previsao

estabelecida inabstracto. Assim,a sentence indivi

dual e que compieta 0 comando normativo geral

estabelecido no ordenamento juridico53.

Entretanto, a despeito de ainda contar com

muitos adeptos, ha na tese kelseniana uma sobre

valorlzacao da atividade judicial de concretlzacao

e acornodacao das normas gerais a casos particu

lares. 0 pr6prio KELSEN diferenciou situacces em

que, diversamente da simples concretlzacao de

normas gerais, 0 juiz cria normas juridicas - que

nao estao de nenhuma forma predeterminadas

numa norma juridica geral positiva - em face

daquelas outras situacoes nas quais a norma in

dividual e criada pelo tribunal, a partir da prede

termlnacao contida numa norma geral54. E, como

KELSEN mesmo admitiu, e muito diferente a sen

tenca proferida em concretlzacao do que prede

terminam normas gerais, se comparada com ou

tras situacoes nasquais 0 juiz decide sem que haja

nenhuma predeterminacao estabelecida em nor-

todo, exatamente no mesmo sentido das norm as gerais com
base nas quais elas foram criadas. Exemplos de tais normas
particulares sao as decis6es dos tribunais, ma medida em que
sua for~a de obrigatoriedade seja limitada ao caso particular
em questao." (KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado.
2. ed. Trad. LufsCarlos Borges.SaoPaulo: Martins Fontes, 1992,
p.42.)

53 Cf. KELSEN, Teoria pura , p. 327 e segs.

54 Cf. KELSEN, Teoria pura , p. 337.

I Jornada Direito Civil e Processual Civil

ma de carater geral. Dai, embora inexistam duvl

das quanta a importancla do trabalho de concre

tlzacao das normas gerais por parte do aplicador

do direito, e plenamente possivel diferenciar ati

vidades que se constituem em autentka "crlacao"

norm ativa daquelas em que 0 ocorre e a simples

"apllcacao" de normas pre-constituldas.

Como anota GUASTINI, a forrnulacao de uma

norma s6 constitui verdadeiramente "criacao nor

mativa" se ela ja nao estivesse logicamente impli

clta noutra norma preexlstente". Mesmo que se

concorde em que 0 juiz, e somente ele, e 0 autor

da norma individual contida na sentence. "esta

norma individual nao pode ser considerada 'nova'

(criada exnovo) num sentido importante: no senti

do que essa norma era ja logicamente implicita na

norma geral que 0 juiz ha dado aplica~ao.56" Por

tanto, a atuacao judicial, via de regra, nao e efeti

va fonte produtora de novas normas, pois a tarefa

da [urisdicao e basicamente a de "revelar" normas

preexistentes, ainda que implicitamente, a partir

do conjunto das normas utilizado como parame

tro para 0 julqamento". Ecomo 0 Judlciario tem

de motivar seus pronunciamentos, 0 principio da

separacao entre as funcoes estatais torna obri

gat6ria a dernonstracao argumentativa de que a

norma aplicada pela sentence ja preexistia, rnes

mo que em estado de latencia, no ordenamento

juridico conslderado".

Na mesma Iinha, conforme teoria intermedi

aria de SULYGIN, embora correta a ideia de que

a parte dispositiva da sentence e ate de vontade,

bem como que 0 juiz, ao decidir, agrega uma serie

de dados que nao figuram na norma geral, nada

disso significa que 0 juiz cria novas normas quan

do decide casos concretos. S6 se pode falar em

autentlca producao normativa, pela via judicial,

quando a norma geral, com base na qual 0 juiz

fundamenta e justifica sua decisao, ja nao existis-

55 GUAST1NI, Riccardo. Teoria e dogmatica delle fonti. Milano:
Giuffre, 1998, p. 102. Como explica 0 mesmo autor: "Quando
o juiz infere logicamente uma norma individual de uma norma
geral, nao parece apropriado dizer que ele 'eria' algo." (Idem.)

56 Idem.

57 fbfdem, p. 102-103.

58 Ibidem, p. 104.
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se, implicita ou expltcltarnente-", ou seja, semen

te quando 0 orqao judicial, no processo decisorio,

formula uma norma geral que nao pode ser ex

plicita nem implicitamente deduzida de normas

pre-existentes e, entao, aplica essa norma ao caso

concreto.

Ai esta a grande distincao entre a teoria tra

dicional e a teoria intermedlaria. Enquanto e pri

meira defende que os juizes nunca criam direito

novo, a outra sustenta que, em casos excepcio

nais,osjuizes acabam por proferir sentencas base

adas em normas gerais por eles proprlos criadas.

Esses cases, segundo BULYGIN'o, sao basicamente

dois: (a) quando 0 juiz integra lacunas normativas

e lacunas axloloqicas: e (b) quando 0 julz elimina

contradlcoes entre normas e 0 resultado dessaati

vidade implica a derrcqacao, ainda que parcial, de

alguma norma?'.

2. Decisao judicial e "crlacao" de normas

individuais

Como visto no item anterior, sea teoria tradi

cional nega a ideia de que juizes criem normas; e

se ha motivos para discordar da teo ria kelseniana

segundo a qual a atividade judicante sempre en

volve a criacao de normas; e em torno da teo ria

lntermediaria que passam a girar os esforcos em

caracterizar, como fonte produtora de normas,

os comandos provenientes de declsoes judiciais

acerca de casosconcretos.

Ocorre que os proprlos adeptos da teoria

lntermedlaria, via de regra, sustentam que "0

sistema jurfdico (e, conseqUentemente, a ordem

juridical ha de ser reconstruido de tal maneira

que sua base so inclua normas gerais e nao nor

mas individuais, como, por exemplo, as sentencas

S9 BULYGIN, Eugenio. Los jueces lcrean derecho? /sonomia.
Revista de Teoda e Fifosofia del Derecho. Instituto Tecnol6gico
Aut6nomo de Mexico. n. 18, p. 7~25, abr. 2003.

6() Ver BULYGIN, Losjueces lcrean derecho? .., cit.

61 Embora se concorde com 0 primeiro caso, 0 segundo parece
desconsiderar acircunstancia de que, quando osjuizes resolvem
antinomias, tampouco "criam" novos elementos normativos
ex propia fonte, pais a atividade que ai realizam tam bern se
pode resumir a simples aplica~ao de metanormas (elementos
estruturais) que pre-existem no mesmo sistema.

judiciais."62 Alern disso, embora indique hipot

sesexcepcionais de crlacao normativa decorrent

de decisces judiciais, a teo ria lnterrnedlaria deil<a

implicito que 0 efeito criativo ai presente radi

na norma geral estabelecida nos "fundamentos

e nao no dispositivo da decisao. Assim, como

declsoes judiciais geralmente implicam so coma

dos individuais/concretos, surge a questao de s

ber se podem ou nao ser considerados "normas

mesmo nao sendo "qerais".

De fato, em Iinha de principio, preceitos i

dividuais e/ou concretes, ainda que promulgad

por altas autoridades estatais, nao merecem s

quer ser catalogados nos repertorios normative

de um sistema juridico. Todavla, esse raciocini

so esta correto no que diz respeito aos cornando

que sejam simples recortes especificos do cam

de atuacao das normas gerais, ja que nada acres

centam ao sistema em termos de originalidad

normativa.

Como explica GUASTINI, e preciso distinqui

entre dois tipos de preceitos individuais: os qu

estao logicamente implicitos em normas pre-ext
tentes as quais dao aplicacao e os que implica

derroqacao de normas pre-extstentes". Ademais

e possivel discernir 0 ato consistente no simples

"deduzir" uma norma individuai a partir de um

norma geral daquele ato que consiste em "em

nar" esta norma indivldual'". Logo, no caso de d

cisoes judiciais que se limitem a aplicar norma

pre-existentes, nao chegam mesmo a criar nor

mas nem modificar 0 sistema juridico, ainda qu

nessaatividade de proferir comandos individuais

concretos possa ate existir alguma dlscrlclonarle

62 BULYGIN e MENDONCA,Normas ysistemas ..., p. 48. Naspalavra
de BULYGIN: "Em outras palavras, opino que 0 sistema juridic
(e, par consequencia, a ordem juridical hil de ser reconstruid
de tal maneira que sua base s6 inclua normas gerais e nao a
normas individuais, como, par exemplo, as sentenc;as judiciais~

A descri~ao completa do direito vigente em um moment()'
dado nao incluiria seguramente tais normas individuais; uma
especificac;ao completa das norm as gerais vigentes em ulTI.
momenta requerido seria considerada, sem duvida, como uma
descri~ao satisfat6ria. Par estas raz6es considero convenie
limitar a base do sistema a normas gerais; asnormas individu
formarao parte do sistema s6 a titulo de consequencias 16gicas
em virtude do principio de dedutibilidade." (Algunas..., p. 262.)

63 Teoria.,., p. 64.

64 Ibidem, p. 158.

dade (como quando 0 juiz procede a dosimetria

da pena de um criminoso).

Contudo, como e possivel haver decisoes

judiciais que determinem a producao de conse
qOencias juridicas exorbitantes das previsoes 10

gicamente extraidas das normas pre-existentes,

pode-se dizer que nessas hipoteses, como ex

poe GUASTINI, "0 juiz 'crla' uma norma individu

al quando pronuncia uma decisao arbitraria (nao

justificada).',65 Em tais cases, as decisoes judiciais,

nao importa se de conteudo individual e/ou con

creto, deverao ser examinadas como "tentativas"

de alteracao dos elementos normativos do siste

ma juridico.

Surge aqui outro problema, pols a conclusao

que seextrai do paraqrafo acima e a de que assen

tencasjudiciais, mesmo que elaboradas de acordo

com 0 cnter!o da legaiidade, so inovam 0 sistema

juridico quando nao se atern ao crlterio da dedu

tibilidade loqlca. Isto e, ainda que os juizes, pelo

criterio da legalidade, estejam autorizados pelo

sistema juridico a "prornulqar" novas normas em

sltuacoes excepcionais, esse processo de crlacao

de normas juridicas pressupoe ou a lnsuficiencia

ou a inobservfmcia do criterio da dedutibilidade
loqica.

Por outras palavras, 0 carater inovador das

normas juridicas instituidas em sentences judiciais

nao depende so da observancla do crlterio geral

da legalidade, representado pelo poder jurisdi

cional concedido aos juizes para integrar lacunas

ou resolver conflitos entre normas. Vai depender,
ainda, da apllcacao de uma norma que nao recon

duza ao crlter!o da dedutibilidade loqica.

Enfim, quando obedecem a ambos os cri

terlos de extracao de normas pertencentes ao

sistema juridico (critertos da legalidade e da de

dutibilidade logica), os juizes nada criam ao emitir

senten~as individuais. A cria~ao normativa, pela
via judicial, pressupi5e a observancia do criterio da

legalidade, mas exige0 afastamento do criterio da

dedutibilidade logica. Dai a relevancia de maiores

estudos sobre os efeitos normativos inerentes as

6S Ibidem, p. 102.
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decisces judiciais, sobretudo quanta ao fenome
no da coisa julgada.

IV - Coisa julgada inconstitucional

1. Definicoes previas

Enquanto as decisoes judicia is se sujeitarem

a recursos ou a expedientes processuais que pos

sam rnodlfica-las ou adiar-Ihes a eficacia, 0 proces

so declsorio esta em curso. Portanto, nao ha falar

se, ainda, em coisa "julgada". A pertinencla dessa

expressao, assimf1exionada no participio passado,

surge so apes a declsao "transitar" ou "passar em

julgado" - i.e., somente depois de ultrapassada a
fase processual durante a qual e ainda possivel al

terar os termos da decisao ou adiar a eficacla do

comando proveniente do que ja foi decidido. Dai

se denominar de "coisa julgada" ou "caso julga

do" a decisao judicial contra a qual ja nao caibam

maisrecursos (§ 4° do art. 6° da L1CCj, tampouco

remessa necessaria (CPC, art. 475).

Por conseguinte, a decisao judicial atinge

seu mais alto grau de eficacla quando esgotada

toda a cadeia de expedientes processuais capa

zes de influir, no todo ou em parte, nos efeitos

que 0 comando decisorlo esteja apto a produzir.

Ou seja, a coisa julgada nao e propriamente um

"efeito" decisorio, mas fenorneno jurfdico que in

dica 0 grau maximo de eficacla de uma declsao

judicial'". Uma vez passada em julgado, a decisao

judicial, regra geral, nao podera mais ser alvo de

66 Alem da colsa julgada decorrente do transite em julgado de
dedsoes[urlsdicionals,ecomum aludir-se,ainda, acoisajulgada
administrativa, que equivale ao efeito preclusivo decorrente
do esgotamento dos recursos previstos na esfera decis6ria
administrativa, I.e.,a "irretratabifidade do ato parente a pr6pria
Administra~ao" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo
brasileiro. 16. ed. atual. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1990,
p. 576). Todavia, nao se trata de verdadeira coisa julgada, pois
tampouco impede rediscussoes da materia na esfera judicial
(Constitui~ao, art. 5°, XXXV), 0 que subtrai interesse pelo
assunto. Por isso mesmo, decidiu 0 STF, a "coisa julgada a que
se refere a artigo 5°, XXXVI,da Carta Magna e, como conceitua 0
§ 3° do artigo 6° da Lei de Introdu~ao ao C6digo Civil, a decisao
judicial de que jil nao caiba recurso, e nao a denominada coisa
julgada administrativa" (RE 144.996/SP, 1" Turma, reI. Min.
MOREIRA ALVES, j. em 29-4-97,DiU de 12-9-97,p. 43732).
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rnodlficacao, pelo menos no ambito da mesma re

lacao processual'",

De outro lado, embora conte com protecao

constitucional contra a retroatividade normativa

(inciso XXXVI do art. 5°) e ate traga importantes

repercussces materia is, a coisa julgada nao deixa

de ser instituto jurfdico tipicamente processual e,

par isso,sujeita-se a conformacao legislativa fede

ral (Constituicao, art. 22, I, quarta figural. Logo se

ve, a protecao dada pelo inciso XXXVI do art. 5°

da Constituicao esta conectada aos Iimites tanto

subjetivos quanta objetivos da coisa julgada, tal

como definldos pela leqislacao processual'". As

sim, 0 que tal disposicao constitucional proibe e

a retroatividade da redefinicao legal dos Iimites

subjetivos e objetivos da coisa julgada, em detri

mento de decisoes anteriormente transitadas em

julgado.

2. Inconstitucionalidade e coisa julgada

Como se viu, a inconstitucionalidade e a

nome dado a relacao de incompatibilidade que

se manifesta entre algum ate ou comportamen

to e pelo menos uma das normas que utlllzaveis

67 A se considerar 0 conteudo das decisoes judiciais que
transitam em julgado, e preciso diferenciar as que apreciam
somente questoes processuais (dectsces "terrnlnativas"
ou "de rtto"), daquelas cujo comando atcanca tambem (ou
somente) questoes materia is a envolver as partes (declsoes
"definltlvas" ou "de merlto"). A dlferenca radica em que os
efeltos das declsoes terminativas dizem respeito apenas a
relacao processual respective: ja os efeitos das declsoes de
merito transcendem a esfera da relacao processual e acabam
por seprojetar na propria relecao jurfdica material polarizada
pelos sujeitos orocessuats. Da diferenclacao acima surgem
dois tlpos de coisa julgada. Fala-se em coisa jufgada formal
para aludir a toda declseo, independentemente do conteudo
dectsono, seja terminativa, seja de merito, contra a qual nao
calba malsrecurso. Contudo, esse tipo de coisajulgadasogera
efeitos processuais. Representa a imodificabilidade da declsao
judicial quetransitou emjulgado,mas apenas comreferencte a
rnesrna relacac processual no curso da qual surgiu. Logo, nao
impedeoutro processo judicial a respeito dasquestoes postas
a exame, incluindo asja analisadas no processo anterior. Por
isso, ha autores que veemafsimples manifestar;ao do instituto
da preclusao processual, e nao verdadeira coisa julgada. Em
segundo lugar, a se tratar de uma decisao de merito, alem da
coisa julgada formal, 0 esgotamento das possibilidades de
recurso implica, ainda, a chamada coisa julgada material, que
imuniza asrepercuss6es da decisao em face da relar;ao jurfdica
material examinada. Esse 0 tipo de coisajulgada de quecuida 0

art.467 do CPC ("Denomina~se coisa julgadamaterial a eficacia,
quetoma imutavel e indiscutfvel a sentenr;a, naomais sujeita a
recurso ordinario ou extraordinario.")

6a Nocaso do processo civil, videCPC, artigos 468 a 474.

como parametro de controle da constituciona

Iidade (bloco de constitucionalidade). Dai nao

haver duvidas de que tambern decisces judiciais,

transitadas em julgado ou nao, podem apresentar

inconstitucionalidades.

Pois bem. Conforme doutrina portuquesa-",
a coisa julgada rnerecera a quallficacao "inconstl

tucional" em qualquer das tres situacoes abaixo:

(a) quando 0 conteudo da declsao judicial viola

diretamente a alguma das normas que compoern

o bloco de constitucionalidade; (b) quando a de'

cisao judicial proceder a apllcacao de algum at

que seja inconstitucional; (c) quando a declsao ju

dicial afastar a apllcacao de algum ato por motive

de inconstitucionalidade, sem que ele fosse mes

mo inconstitucional.

Ja no direito brasileiro, a questao nao e tao

simples assim. Isso porque, diferentemente do

sistema portuques, 0 STF, por politica judiclarla

optou por reduzir a conceito de inconstituciona

Iidade somente a desconformidade direta/ironta
a uma norma que faz parte do bloco de constitu

cionalidade. Nessa ordem de idelas, nao se pode

falar em inconstitucionalidade nem sequer em

lacao a atos normativos se,para tanto, 0 reconhe

cimento do defeito constitucional tiver de passar,

primeiramente, pelo exame de normas infracons

titucionais dotadas de hierarquia superior a do

ate analtsado?", Logo, para 0 STF, nao se trata de

verdadeira questao de inconstitucionalidade, mas

de simples ileqalidade, a antinomia constitucional

constatada em atos normativos secundarios (de

cretos, portarias, instrucoes normativas) editados

para regulamentar a execucao de atos normativos

prirnarios (leis complementares, leis ordinaries,

leis delegadas),ainda que estesten ham conteudo

similar ao de alguma norma constituclonel".

69 VerOTERO, op.cit.,p. 65.

70 Portodos, v. ADlnMC 1.900/DFe ADln 3.190/GO.

71 Excetuam*se os regulamentos autonomos, i.e., aqueles atos
administrativos que nao desempenham funr;ao meramente
regulamentar, ja que, devidamente ou nao, assumem
caracterfsticas de aut€mticos atos normativos primarios.
Nesse sentido, sao considerados aut6nomos 05 regulamentos
baixados nos seguintes casos: (a) quando 0 constituinte
dispensa a edir;ao de leiparatratardoassunto versado peloato
administrativo, fazendo comque esteobtenha fundamento
validade diretamente da constituir;ao, como nas hip6teses

Dai 0 problema: se no Brasil a inconstitucio

nalidade foi reduzida pelo STF so a modalidade

frontal ou direta, embora possivel enquadrar-se

nessa acepcao os casos em que a decisao judicial,

erradamente, tenha interpretado uma disposicao

constitucional ou aplicado uma norma da Consti

tui,ao, essa definicao estrita de inconstitucionali

dade nao alcancarlaashipoteses em que a declsao

judicial se Iimitasse a aplicar efeitos inconstitucio

nais decorrentes de uma norma infraconstitucio

nal.

E e neste ponto que se mostra importante

entender 0 que, a primeira vista, poderia pare

cer ocioso - sobretudo a um processualista me

nos afeicoado ao direito constitucional - explicar

aquelas nocoes teorlcas basicas expostas na pri
meira parte do trabalho.

Em primeiro lugar, mesmo essa reduzida

definicao de inconstitucionalidade permite aco

modar aqueles mencionados casos em que a de

cisao judicial "cria" uma norma que nao poderia

ser obtida pelo criterlo da dedutibilidade lcqica.

Assim, se de uma decisao judicial emergir algum

comando individual/concreto cujo fundamento

partiu da equivocada premissa segundo a qual

a dispositivo constitucional X teria 0 sentido Z,

quando 0 sentido dele era Y, tal decisao acaba por

tentar introduzir, no sistemajuridico um comando

inovador. Ese esse comando equivocado nao for

reformado pelas vias recursais proprias e transitar

em julgado, a coisajulgada passara a apresentar 0

mesmo vicio de inconstitucionalidade que havia

na declsao da qual surgiu. Consequentemente,

mesmo 0 conceito reduzido da inconstituciona

lidade frontalldireta inclui a inconstitucionalida

de da decisao transitada em julgado que extrai

uma norma constitucional que nunca pertenceu

ao sistema juridico. E semelhante conclusao vale

tambem para os casos em que 0 juiz, erradamen

te, interpreta uma dlsposlcao constitucional e dai

utiliza uma norma inexistente para declarar a in-

decreto previsto no art.84,VI,"a", comredar;ao da EC 32/2001;
ou (b) 0 ato regulamentar e editadode maneira invdlida, sem
base constitucional ou legal: (b.1) diante da inexistencia de
norma primaria que seria por ele regulamentada; ou (b.2) em
razao da previa revogQ~aO da lei que deveria ser 0 objeto da
regulamentar;ao.
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constitucionalidade de uma norma constitucio

nalmente valida.

Em segundo lugar, ja quanta as decisoss ju

diciais que equivocadamente declaram a consti

tucionalidade de uma norma inconstitucional, e

precise nao esquecer que 0 constituinte estabele

ceu uma metanorma especifica cuja observancla

implica a autonomia normativa da coisa julgada,

pelo rnenos no que diz respeito a aplicabilidade

do comando individual/concreto emergente da

declsao passada em julgado.

Com efeito, ao preservar a coisa julgada ate

mesmo contra futuras modlficacoes legislativas, a

inciso XXXVI do art. 5° da Constltuicao acabou por

ressaltara autoridade normativa dasdecisoes pas

sadas em julgado, seja em face das normas gerais

e pre-existentes utilizadas como razao de decldir,

sejacom relacao a norm asfuturas tanto de carater

geral quanta individual. Essa ideia fica mais clara

quando se percebe, de um lade, que nem a revo

ga,ao da norma legal aplicada compromete a au

toridade da decisao que, passada em julgado, se

Iimitara a aplicar a norma legal revogada; de ou

tro, que inclusive a decisao judicial que haja erro

neamente aplicado uma norma legal conserva-se

vigente ate ser desconstituida pelas vias proprias

(ver CPC, art. 485, V). Assim, tudo leva a crer que a

formacao da coisa julgada se desprende dos Iimi

tes loqicos do criterio da dedutibilidade e assume

normatividade propria, baseadasomente no crlte

rio da leqalidade".

72 A expostcao, aqui, aproxlma-se da teoria kelseniana, que
localiza no princfpio da cclsa julgada Fonte de validade
aut6noma para dectsoes judicia is que nao se restrinjam a
apllcacao de normas pre-exlstentes. Nesse sentldo, ao crlticar
ldelas de ESSER, sustentou KELSEN: "Adeclsao judicial de urn
caso concreto, a qual nao e aplicacao de uma normajurfdlca
geral, materialmente definlda, queja esteja em vigor, podeser
influenciada por urn prindpio da Moral, Politica ou Costume,
que ainda nao influenciou ate agora, de nenhum modo, a
produr;ao do Direito. A normaindividual que representa uma
semelhante decisao judicial pode entrarem vigor em virtude
do principio jurfdico~positivo-formal da coisa julgad.Esta forr;a
legal juridico~positiva, a coisa julgada relativa anormajurfdica,
nao 0 principio que e a proposi~ao fundamental da Moral,
Politica ou Costume, 0 qual influencia a decisao judicial, e 0

fundamento de validade desta decisao," (KELSEN, Hans. Teoria
geraldas normas. Trad. Jose Florentino Duarte. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 1986,p.146.)

253



,~..

254

Escola de Magistratura Federal da Primeira Regiao

Em resumo, 0 comando individual/concreto

emergente da coisa julgada pertence ao sistema

autonomamente. Tudo por forca de metanormas

do sistema juridico nacional (sobretudo 0 inciso

XXXVI do art. 5° da Constituicao) a determinar a

obrigatoriedade da apllcacao daquele comando

individual/concreto, independentemente da per

tinencla da norma gerai utilizada como razao de

decidir. E ainda que nao se concorde com essa

normatividade propria dos comandos emergen

tes de decisoes judiciais transitadas em julgado,

os efeitos juridicos surgidos a partir do transite

em julgado tern aplicabilidade garantida por me

tanorma do sistema juridico (inciso XXXVI do art.

5° da Constituicao). Eissoja parece suficiente para

instaurar relacoes diretas de inconstitucionalida

de, mesmo quando a decisao judicial se tenha

restringido a reproduzir ou a aplicar comandos

retirados de atos normativos infraconstitucionais

e pre-existentes,

Somente apes esclarecidas tais peculiarida

des e que nao ha maiores problemas em aderir a

teses portuguesas a respeito do assunto, como a

de JOAO DE CASTRO MENDES, para quem, "tran

sitada em julgado, a sentence desprende-se da lei

em que se gerou e vale por si mesma, baseada di

retamente na Constitui~ao".73

Portanto, para se falar em coisa julgada in

constitucional, basta que 0 comando emergente

de uma decisao judicial passada em julgado lrn

plique consequencias desconformes as normas

integrantes do bloco de constitucionalidade que

vigorava no momenta em que proferida, nao im

portando se tais consequendas proven ham dire

tamente do comando declsorlo (como no caso de

a decisao interpretar erroneamente um preceito

da Constituicao) ou, indiretamente, seja pela apli

cacao de ate normative inconstitucional, seja pela

recusa em aplicar ate normativo constitucional,

porque indevidamente considerado inconstitu

cionaL

73 MENDES, Joao de Castro. Caso Julgado, Poder Judicial e
Constitui<;ao. Revista daFaculdade deDireito deLisboa, vol.XXVI,
1985,p.49,apudOTERO, Ensaio..., p.45.

Dai a definicao: coisa julgada inconstituci

nai e 0 efeito do transite em julgado de decis

cujo comando emergente importa na aplicac

concreta de conssquencias juridicas diversas d

quelas decorrentes da linha de deducoes logic

extraidas da interpretacao do bloco de constit

cionalidade.

3. Coisajulgada inconstitucional: lnexlsts

cia ou invalidade?

Nao ha consenso sobre se a coisa julga

inconstitucional deva ser considerada inexisten

ou somente invalida, Porem, boa parte da dout

na sustenta que uma decisao judicial, mesmo q

insuscetivel de recurso ou remessa necessaria,

contrariar a constltulcao, nao passara de um a

"tnextstente?".

Essa vlsao e parcialmente equivocada. Como

se sustentou acima, a identlficacao do vicio d

tnexlstencia de um ato, incluidas as declsoes j

diciais, nao depende simplesmente da hierarqul

constitucional da norma por ele contrariada.

lnexistencia e determinada por defeitos relativ

a cornpetencia lato sensu para produzir 0 ate

Desse modo, se a dedsao "judicial" foi proferid

por orqao ou autoridade a quem nao e concedid

jurisdlcao, sera mesmo inexistente e nunca po

dera redundar em coisa julgada, porque 0 ate, s

recomposto as origens, nao remetera a nenhu

orgao ao qual a Constituicao estabelece poder

jurisdicionais para promulgar decisces dessetip

Exemplo dasslco: "sentence" assinada por

vao ou oficial de justica.

Contudo, se a dectsao judicial tiver side pr

ferida por alguma autoridade ou orqao investid

de jurisdicao, nao podera mais ser considerada

inexistente. Como se viu, e suficiente a definica

da exlstencla de um ate a clrcunstancla de ter sida

"promulgado" por autoridade dotada de compe

74 Par todos, d. DANTAS, Iva. Colsa julgada inconstitucion
dectaracao judicial de lnexlstencia. F6rum Administrativo, Be
Horizonte, n.15,p.588-607,maio 2002;WAMBIER, Teresa Arru
Alvim; MEDINA, Jose MiguelGarcia. a dogmado coisa julgad
hipoteses de relativizal;aO. Sao Paulo: 2003,p. 34 e segs.

75 No caso das decis6es judiciais, par competencia deve-s
entender como sendo 0 nucleo de poder estatal, e nao n
sentido "processual", a significar a medida dajurisdil;ao.

tencia para promulgar atos do mesmo tipo. Dai,

aindaque tal ate apresente alguma inconsistencia

constitucional, 0 vicio implicata invalidade, e nao

inexistencia.

Certo que as ideias de BULYGIN tornariam

bern mais consistente e elegante a tese da inexis

tencia da coisa julgada inconstitucionaL Coerente

com 0 raciocinio de que so normas gerais devem

ser incluidas no cataloqo das normas que fazem

parte de um sistema juridico, BULYGIN acaba por

dizer que os "juizes so sao competentes para pro

mulgar normas que sejam consequencla loqlca

dasnormas gerais do sistema"." Tambern coeren

temente, BULYGIN defende que, mesmo nos ca

sos excepcionais em que juizes estao autorizados

a criar normas que nao decorram de outras pre

existentes,o processo criativo ai pressuposto radi

cana estipulacao de uma norma geral, na parte de

fundarnentacao declsoria, que sera entao indivi

dualmente "aplicada" pelo dispositivo da declsao

judicial. Nessa linha, enfim, uma decisao judicial

que retirasse conclusces logicamente equivoca

das da constitulcao, mesmo que transitasse em

julgado, nunca poderia serconsiderada existente/

pertinente, porque os juizes so disporiam de com

petencla para editar normas individuais extraidas

por deducces loqlcas das normas ja previstas no

sistema.

Contudo, como ja seviu, 0 carater criativo das

normasjuridicas instituidas em sentencasjudicia is

nao depende da natureza geral das normas a par

tir das quais os juizes fundamentam seus cornan

dos individuais, nem so da observancia do criterio

geral da legalidade, representado pela cornpeten-

76 Nas palavras de BULYGIN: "... es oecrr, una norma pertenece
al sistema, sea porque se deduce de las normas del sistema,
sea porque ha sido dlctada par unaautoridad competente, es
el que mejor reconstruye los criterios de pertenencla que los
juristas usan efectlvarnente, aunquebien puede ser que tales
usos no sean hornoqeneos, en el sentido de que respecto de
alguna subclase de normas el modelo apllcable sea otro. En
particular, Caracciolo sugiere que en el caso de las sentenclas
[udlclaleselmodelomas adecuado esM3 estoes,elqueexigeel
cumplimiento deambos critertos, 10 queequtvaldrfa a decir que
105 jueces 5610 son competentes para promulgar normas que
son consecuencia 16gica de las normas generales del sistema
(mas ladescripci6n del caso). Esto suena bastante razonable, y
esun argumento en favorde no mezclar las normas generales
can las normas individuales." (Algunas..., p. 261-262.)
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cia (poder jurisdicional) concedida aos juizes para

integrar lacunas ou resolver conflitos entre nor

mas. Vai depender, ainda, da insuficiencia do crl
terio da dedutibilidade loqlca para extrair a norma

aplicada na sentence, Assim,quando obedecem a

ambos os crlterios de extracao de normas perten

centes ao sistema juridico (criterio da legalidade

e crlterlo da dedutibilidade loqica), os juizes nada

criam ao emitir sentencas individuais.

Ocorre que, como tarnbem ja foi visto, todas

essas questoes acerca do papel criativo das deci

soes judicia is ficam relegadas a segundo plano,

no Brasil, ante a metanorma constitucional que

garante a apllcacao do comando judicial transite

do em julgado.

Enfim, a decisao judicial existente, embora

constitucionalmente invalida, surtira efeitos juri

dicos e devera ser aplicada, por forca de garantia

constitucional, ate ser desconstituida por outra

declsao judicial. Emesmo que tal desconstltuicao
geralmente se faca com eficacla retrospectiva (ex

tunc), senao providenciada a tempo e modo devi

dos, a lnconslstencia constitucional ficara definiti

vamente consolidada.

4. Posicao do STF

Pela jurisprudencia do STF, tarnbem nao se

pode considerar "inexistente" a coisa julgada in

constitucionaL Por diferenciar, implicitamente, a

inconstitucionalidade da inexistencia, 0 Tribunal

ha muito tem decidido que os efeitos da coisa

julgada sao imunes a declaracao de inconstitucio

nalidade proferida em outros processes". Para a

Suprema Corte, ademais, a coisa julgada lncons

titucional nao e concretamente atingida. nem se

a inconstitucionalidade tiver sido reprimida, com

eficacla geral, por meio de resolucao do Senado

n Par todos, d. Rei 148/RS, Pleno, reI. Min. MOREIRA ALVES,
DJUde 17-06-1983, p. 8.9S7; AI(AgRg) 14S.589/RJ, Plena, reI.
Min. SEPULVEDA PERTENCE, DJU de 24·06·1994, p. 16.652; e
RE 187.376/PR, lJ Turma, reI. Min. SYDNEY SANCHES, OJU de
13-09-1996, p. 33.241.
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Federal78, tampouco mediante decisao proferida

em acoes diretas de inccnstituclonalidade".

Segundo 0 STF, mesmo que a inconstitu

cionalidade tenha side reconhecida com efeitos

erga omnes, faz-se necessario desconstituir os

efeitos da sentence contra ria pelas vias processu

ais proprtas." 0 que nao pode ser obtido reflexa-

76 Nesse sentldo, acerca de suspens6es determinadas por
resolucao do Senado Federal, cf. RMS 17.976/SP, 3a Turma,
reI. Min. AMARAL SANTOS. DJUde 24-09-1969; e RE 86.0S6/
SP, P Turrna,Ret Min. RODRIGUES ALCKMIN, DJUde 1%7/77.

Tambem no RE 89.1 OS/GO (reI. Min. CUNHA PEIXOTO, j. em
28-8~80, DJU de 19-12-80), 0 Plenarlo da Corte entendeu
necessaria a acao rescis6ria para desconstituir acordao do
TJGO que aplicara dispositivo considerado posteriormente
inconstitucional pelo STF e que teve eficacla depois suspense
por force de resolucao do Senado Federal.

79 AgRg no RE 473.715/CE, P Turma, reI. Min. CARLOS BRITTO,
j. em 26-4~2007, DJU de 25~05~2007, p. 75. Tratava-se de
recurso extraordlnarlo interposto contra acordao que julgara
improcedentes embargos a execucao fundada em titulo
executlvo que determinava a apttcacao de dispositive cuja
inconstltuclonafldade havla sldo liminarmente declarada
na ADlnMC 1.187/DF e, definitivamente, no RE 247.866/CE.

Entendeu aCorteque acoisajulgada, ainda que inconstltucional.
nao poderla ser desconstitufda sequer em sede de recurso
extraordinarlo interposto contra a respectiva execucao, pols
a parte interessada deveria valer-se dos rnelos pr6prios para
lrnpuqna-la.

80 E esse entendimento nee se considera incompativel nem
sequer diante de uma extensao das hip6teses de cablmento
de resclscria recentemente adotada pelo STF no AgRg na Rei
2.600/SE (rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 14.9.2006, Informativo STF,
n. 440/2006 e DJUde 3-8-2007), julgamento em que a Corte
debateu se a decisao de mertto proferida em ADln legitima
resclsao de acordao proferido em conformidade com medida
liminar concedida no mesmo processo, mas em sentido oposto.
Na ernenta do acordao do TJSE que negara procedencta a
resctsorte, constou que a "mudanca de lnterpretacao, ainda
que proferida no ambito do STF, mesmo em sede de ADln, nao
rende ensejo a declaracao de vtotacao literal dos disposltlvos
lnvocados, quando a postura adotada no acordao fustlqado
pela rescis6ria, mesmo em contradir;ao com 0 julgamento da
ADln, era escorada em Iiminar do STF proferida em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, mormente se
cuidando do mesmo processo." Porem, 0 STF entendeu que,
embora a coisa julgada nao seja automaticamente atingida
pelo efeito vinculante em contra rio que decorra de uma decisao
posterior, se apos a decisao vinculante velo a ser ajuizada
ar;ao rescis6ria, 0 julgamento desta estara vinculado pelo
sentido daquela. Segundo 0 STF, "a eficilcia extunc da decisao
proferida em controle abstrato torna legitima ar;ao rescis6ria
de sentenr;a que, mesmo anterior aquela decisao, the seja
contrilria." Assim, de acordo com 0 precedente em destaque,
o principio da maxima efetividade das normas constitucionais
e a conseqOente prevalt~ncia da orientar;ao fixada pelo STF
vinculam 0 julgamento no sentido da rescisao do ac6rdao
conflitante, ainda que este tenha transitado em julgado
anteriormente a decisao vinculante. Certo, esseraciocinio acaba
por consagrar a curiosa tese segundo a qual a violar;ao de que
trata 0 inciso V do art. 485 do CPCnao e s6 aquela que contraria
as interpretar;oes constitucionais do STF em vigor no momento

mente, sequer em sede de recurso extraordina-t-;

interposto contra a execucao do titulo executivd
inconstituciona I.81

Tudo isso revela que a inconstitucionalidad

da coisa juigada, pela jurisprudencia do STF, nao

e slnonirno de inexistencla, bem como que, rnes

mo setecnicamente invalida a decisao inconstit

cional, se transitar em julgado, sera eficaz ate qu

regula mente desconstituida pelas vias pr6pria
Tambern para 0 STF, ainda que inconstituciona

determinada coisa julgada, nao havera mais com
desfazer-lhe os efeitos que haja produzido, se ja

inviabilizada a utllizacao dos meios irnpuqnativos

pr6prios.

Dai a conclusao: peia jurisprudencia do STF)

a coisa julgada inconstitucional nao se confunda

com um ate inexistente e, embora se deva con

sidera-la invallda, a autoridade que dela emerg

se mantern apllcavel enquanto a declsao passa

da em julgado nao for desconstituida a tempo

modo devidos.

5. Principios constitucionais aplicaveis e

materia de desconstituicao da coisa julgada in

constitucional

Ainda que 0 transite em julgado represente a

imutabilidade da decisao judicial, os sistemas jurf

dicos em geral costumam prever meios de impuq

nacao da coisajulgada. No Brasil, nao e diferente.

Certo que, por aqui, nem emenda constltu

cional pode validamente desconstituir a autori

dade da coisa julgada com efeito retroatlvos'",

da prolar;ao da decisao rescindenda, pois tam bern inclui a.
violar;ao as interpretar;oes que 0 STF so tenha feito ou tornado
evidente no futuro, i.e, ap.os 0 julgamento que se pretenda
rescindir. Entretanto, como sepode c1aramente perceber, 0 que
no caso ocorreu nao foi a desconstituir;ao retroativa da coisa
julgada porforr;a da decisao final da ADln, senao a repercussao
atual dos efeitos vinculantes que desta decorrem em face de
julgamento (da rescisoria) ocorrido em momento que tais
efeitos ja deveriam ser observados, ainda que para desconstituir
julgamento anterior (do ac6rdao rescindendo).

81 AgRg no RE 473.715/CE, P Turma, rei. Min. CARLOS BRIDO, .
em 26-4-2007.DJU de 2S-0S-2007, p. 7S.

82 Ainda que se possa entender que a expressao "lei", contida
inciso XXXVI do art. S° da Constituir;ao, nao inc1uaas emendas
constitucionais, a proter;ao dada a coisa julgada vale contra
tanto 0 legislador quanto para 0 constituinte originario, pois a
materia faz parte do nueleo essencial da pr6pria separar;ao dos
Poderes (inciso III do § 4° do art. S°da CF/88). Nesse sentido, v;

Todavia, 0 legislador federal reune cornpetencla

suficiente para instituir e disciplinar mecanismos

processuaisvoltados adesconstituicao dos efeitos

de decis6esjudicia is passadas ernjulqado'", desde

que nao 0 faca de maneira retroativa, alcancando

decisoes passadas em juigado anteriormente. Em

outras palavras, a despeito de 0 constituinte ha

ver protegido a coisa julgada (art. S°, XXXVi), nao

inibiu "0 Estado de definir, em sede meramente

legal, as hip6teses ensejadoras da lnvalidacao da

pr6pria autoridade da coisa julgada84" .

Obvio, entretanto, tais mecanismos sao ex

cepcionais. Do contra rio, a pr6pria finalidade ju

risdicional de estabilizar relacoes sociais ficaria

comprometida, amedida que asdecis6es judicia is

transitadas em julgado pudessem, com facilidade,

seralvo de novas e indefinidas discuss6es.Acerca

do assunto, alem do principio da sequranca juridi

ca, incidem dois outros principios constitucionais.

Em primeiro lugar, cabem referencias ao

principio da reserva da lurisdiciio em materia de

revisao de decis6es judicia is. isso porque faz par

te da propria definicao da funcao jurisdicional do

Estado a caracteristica segundo a quai, salvo ex

cecoes postas pelo constituinte originari085, de-

BERNARDES, Juliano Taveira. Efeitos dasnormasconstitucionais
no sistema normatlvo brositero. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris,2002, p. 70-71.

8J Como enslna JOSEAFONSODASILVA:"A protecaoconstitucional
dacolsajulgada nao impede, contudo, que alei preordene regras
para a sua rescrsso mediante atlvldade jurisdicional. Dizendo
que a lei nao prejudicara a colsa julgada, quer-se tutelar esta
contra atuacao direta do legislador, contra ataque direto da lei.
A lei nao pode desfazer (rescindir ou anular ou tomar ineficaz)
a coisa julgada. Mas pode preYer licitamente, como 0 fez 0 art.
485 do Codigo de Processo Civil, sua rescindibilidade por meio
da ar;aorescis6ria." (Curso dedireitoconstitucionalpositivo.6. ed.
Sao Paulo: Revistados Tribunais, 1990, p. 376,)

04 STF, Pleno EDna AR1,279/PR,reI. Min. (ELSO DEMELLO,OJU de
13-9-2002.

os Parecem ser as unicas excer;6es constitucionais a permitir a
desconstituir;ao da coisa julgada por ato proveniente de 6rgao
nao-jurisdicional: (a) leis penais beneficas sao retroativas (art,
S°,XL) e, por isso, poderao desconstituir decisoes judiciais que
apllcaram legislar;ao mais severa, independentemente da data
de transito em julgado; (b) 0 principio da retroatividade da
norma penal benefica estende-se as leis concessivas de anistia,
sejam as criminais, sejam as de outras categorias (art. 22, XVII,
cle art. 48, VIIIe § 60do art, 1SO), 0 que possibilita desconstituir a
coisajulgada; (c) 0 decreto legislativo de que trata 0 § 3° do art.
62 da Constituir;ao, com redar;ao da E( n. 32/2001, ao regular
os efeitos da rejeir;ao de medida provisoria, tem forr;a suficiente
para desconstituir decisoes judicia is que aplicaram a medida
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cisoes judicia is nao podem ser revistas por quem

exerca outro tipo de funcao estatal (Legislativo e
Executivo). Dai, mesmo que 0 legisiador seja com

petente para dispor e ate para ampiiar as modali

dades de lrnpuqnacao acoisajulgada, nao podera
incluir quaisquer delas na esfera de competencla

de orqaos estranhos ao Judiciarlo.

Em segundo lugar, sobressai 0 principio da

hierarquia iurtsdicionat", Assim, diante do esque

ma hierarquico de distribuicao de competenclas

jurisdicionais previsto na Constitulcao Federal, 0

legislador nao pode atribuir a um orqao judicial

inferior poderes para desconstituir decis6es pro

feridas por orqaos superiores. Ou seja,a descons
tituicao da coisa juigada s6 pode ser obtida como

consequencla de decis6es emanadas por orqao

ou autoridade judicial de hierarquia igual ou su

perior aquela que proferlu, em ultima instancla, a

decisao que transitou em juigado.

Alias, esse principio da hierarquia jurisdicio

nal deve condicionar a interpretacao do § 1° do

art. 47S-Ldo CPC, que trata da lrnpuqnacao aexe

cucao lastreada em "titulo judicial fundado em lei

ou ate normativo declarados inconstitucionais

pelo Supremo Tribunal Federal, OU fundado em

apllcacao ou Interpretacao da lei ou ate normati

vo tidas pelo Supremo Tribunai Federal como in

compativeis com a Constituicao FederalS?". Assim,

diante do esquema hierarqulco de distribulcao de

competencies estabelecido pela Constituicao de

1988, os orqaos de primeiro grau nao tern pode

res para desconsiderar os efeitos da coisa julgada

material proveniente de acordaos de instancias

provlsona rejeitada, incluindo as decisoes ja passadas em
julgado; (d) 0 exercicio da prerrogativa presidencial de conceder
indulto (art. 84, Xli), instituto que abrange tanto a grar;a quanto
a comutar;ao de penas, tambem podera desconstituir a coisa
julgada,

86 Referido principio ja foi reconhecido pelo STF no julgamento
de questao de ordem na Petir;ao n. 3.211/DF (reI. d.esignado
Min. MENEZES DIREITO, j. em 13-3-2008,DJ-e de 26-06-20081.
Nesse precedente, mesmo a fala de disposir;ao constitucional
expressa,o Plenario decidiu ser sua competencia a para julgar
ar;ao por ate de improbidade administrativa ajuizada contra
Ministro do STF, ao argumento de que "distribuir competencia
para juiz de 1° grau para julgamento de ministro da Corte
quebraria 0 sistema judiciario como urn todo" (fnformativoSTF,
n.498/2008).

87 Da mesma forma, ver os embargos de que tratam 0 para-grafo
unico do art. 741 do (PC e 0 § 5° do art, 884 da CLT.
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judiciais superiores. logo, 0 bloqueio da execucao

de decis6es irrecorriveis nao surge como simples

reflexo de decis6es judiciais comuns, mesmo que

proferidas pelo STF, mas somente de decis6esjudi

ciais que vinculem os demais orqaos do Judiciario,

Portanto, esse novel mecanisme de lmpuqnacao

a tltulos executivos judiciais s6 se mostra adequa

do nos casos em que a coisa julgada inconstitu

cional implicar contrariedade ao efeito vinculante

decorrente de decis6es finals proferidas pelo STF

em acoes direta de inconstitucionalidade, acoes
declarat6rias de constitucionalidade ou arqulcoes
de descumprimento de preceito fundamental.

Contudo, antes de encerrar, e precise ainda

dizer que 0 atual sistema juridico brasileiro pre

ve meios diretos de irnpuqnacao a coisa julgada

inconstitucional nao somente no ambito do con

trole concreto de constitucionalidade (tais como a

acao rescis6ria, a revisao criminal. 0 habeas corpus,

a acao declarat6ria de nulidade, a impuqnacao de

que trata 0 CPc. art. 475-l, § 1°, alem dos embar

gos previstos no paraqrafo unlco do art. 741 do

CPC e 0 § 5° do art. 884 da ClT). Muito importan

te lembrar que, na seara do controle abstrato de

constitucionalidade, e possivel utilizar a argOi~ao

de descumprimento de preceito fundamental

para atacar e desconstituir, de maneira concentra

da, decis6es judiciais transitadas em [ulqado'".

86 Ver BERNARDES, Juliano Taveira. Controle abstrato de
constitucionalidade: elementos materlais e prlncipios
processuals. Sao Paulo: Sareiva, 2004.

o Sistema Especial de l.iquidacao e Cust6dia

_SELIC eum sistema informatizado que se destina

acust6dia de tltulos escriturais de emissao do Te

souro Nacional e do Banco Central, bem como ao

registro e a liquidacao de operacoes com os refe

ridos tttulos, Tal sistema permite que a liquldacao

financeira das operacoes realizadas com titulos

federals seja feita pelo resultado lfquido.

A Circular de nurnero 2.900/99, do Banco

Central do Brasil, assim define a taxa SELIC:

"Define-seTaxaSELIC comoa taxa media

ajustada as financiamentos dlartos apurados

no Sistema Especial de l.lquidacao e de Custo

dia (SELIC) para tituios federais".

Periodicamente, 0 Copom - Cornite de Politi

ca Monetarla - reune-se e fixa a meta para a taxa

SELIC. Essa meta e uma taxa de juros que repre

senta os juros basicos da economia, isto e, os juros

pagos pelos tltulos federais. Ao estabelecer a refe

rida taxa, 0 Banco Central sinaliza aos investidores

quanta 0 governo, emissor dos titulos, paqara de

juros. Em resumo: a taxa SELIC representa a remu

neracao recebida pelos que investem em tltulos

federais, ou seja, por aqueles que financiam a di

vida publica.

o C6digo Civil Brasileiro estabelece em seu

art. 406:

" Quando asjuros morat6rios nao forem

convencionados, au 0 forem sem taxa estipuia
do, au quando provierem de determinat;iio do
lei, seriio fixados segundo a taxa que estiverem
vigorpara a mora do pagamento de impostos
devidos aFazenda Nacional."

Disp6e por sua vez 0 art. 161 do CTN:

1I 0 credito nao integralmente pago no

vendmenta e acresddode jurosde mora, seja

qual for 0 motivo determinante da falta, sem

prejufzo da lmposlcac daspenalidades cabfveis

e da apltcacao de quaisquermedidasde garan

tia previstas nestaLeiou em lei trtbutar!a.

Juiz Federal Substituto Lincoln Pinheiro Costa

§ 1° 5e a lei nao dispuser de modo diverso,

os juros de mora sao calculados ataxa de um por

cento ao meso

A lei disp6e de modo diverso!

Assim reza a lei nO 9065/95:

Art. 13. A partir de l' de abril de 1995,
osjurosde que tratam a alfneac do pareqrafo
unico do art.14 da LeinO 8.847,de 28 dejaneiro
de 1994,com a redacao dada pelo art.6° da Lei
n' 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e peio art.
90 da Lei nc 8.981, de 1995, a art.84, incisoI,e
o art. 91, paraqrafo unlco, alfnea a.z. da Lei nc
8.981, de 1995, serao equivalentes ataxa refe
rendal do Sistema Especial de l.iquidacao e de
Custodia - SELIC paratftulosfederais, acumula

da mensalmente.

Eo art. 39, § 4° da lei nO 9250/95:

§ 4° A partir de 1° de janeiro de 1996, a
cornpensacao ou restituicao sera acresdda de
jurosequivalentes ataxareferendaldo Sistema
Especial de Liquidacao e de Custodia - SEliC
para titulos federais, acumulada mensa1men
te, calculados a partir da data do pagamento
indevido ou a maior ate 0 mes anterior ao da
cornpensacao ou restituicao e de 1% relatlva
mente ao mes em que estiversendoefetuada.

Observa-se, pela leitura dos textos transcri

tos, que a taxa SELIC e utilizada na cobranca dos

juros morat6rios quando os tributos federais nao
sao pagos pontualmente, incluindo-se al as con

trlbukoes arrecadadas pela autarquia previdenci

aria.

Portanto, ea taxa SELIC que se refere 0 art.

406 do C6digo Civil, pois 0 referido dispositive diz

textualmente que" Quando os juros moratorios

noo forem conveneionados, ou 0 forem sem taxa

estipulada, ou quando provierem de determinacao

da lei, serlio fixados segundo a taxa que estiver em

vigor para a mora do pagamento de impostos devi

dos ciFazenda Nacional."

Nao obstante a c1areza des textos legais, a ju

risprudencla tem sido timida na aplicacao da taxa
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o objeto deste trabalho, pols, e proceder a

uma analise da norma processual em referencia,
sob 0 anqulo de sua utilidade pratlca e de sua

harmonia com os principios acima destacados, de

modo a demonstrar 0 acerto da declsao tomada

pelo legislador ordlnario,

no contexte atual, de um processo efetivo e raclo

nal, que propicie uma solucao celere e adequada

as disputas levadas ao Poder Judiciario.

Diante desse quadro, 0 Constituinte Deriva

do fez inserir no Texto Constitucional, no capitulo

dedicado aos direitos individuais fundamentais, a

garantia segundo a qual "a todos, no ambito judi

cial e administrativo, sao assegurados a razoavel

duracao do processo e os meios que garantam a

celeridade de sua trarnltacao" (CF, art. 5°, LXXVIII,

acrescentado pela EC nO 45/2004).

Ai abeberado, 0 legislador ordinario, com

vistas em dar concretude ao sobredito coman

do constitucional, editou, dentre outras, a Lei nO

11.277, de 7 de fevereiro de 2006, acrescentando

o artigo 285-A ao Codiqo de Processo Civil, preco

nizando a possibilidade de rejei~ao in limine litis e

in audita altera parte do pedido, na hipotese deste

versar sobre materia de direito ja desacolhida pelo

juizo a quem dlstribuldo 0 feito.

A regra processual em alusao, no entanto,

recebeu criticas as mais diversas, inclusive a pecha

de inconstitucional, por contrariar, supostamente,

os principios do juiz natural, do devido processo

legal, da ampla defesa, do contradltorlo, etc.

A norma, contudo, se ajusta aos canones re

feridos e, ademais, se mostra como instrumento

potencialmente eficaz para a consecucao dos fins

a que foi proposta, que se resumem ao objetivo

de conferir racionalidade e efetividade ao proces

so, tangenciando, tarnbern, os principios da segu

ranca juridica, da isonomia e da economia proces
sual, especialmente no tocante as denominadas

"demandas de masse".

o Estado brasileiro, em todos os niveis e se
tares, mostra-se, em regra, ineficiente. A socieda

de, a despeito de arcar com os altissimos custos

de manutencao do Estado, nao conta com servi

cos publlcos satisfatcrios e condizentes com suas

necessidades. Essa sltuacao angustiante conduz,

no entanto, paradoxalmente, a uma busca cada

vez maior pelo proprio Estado, ou mais especifica

mente, por um dos services essenciais e justifies

dores da exlstencla do Estado, que e a prestacao

jurisdicional.

Esse e um dos fatores principais do cresci

mento constante do nurnero de demandas judi

ciais. A consclencia da cidadania, consequencla

natural da progressiva e continua adaptacao e

aprimoramento das relacoes socio-juridicas em

conformidade com os valores do regime demo

cratlco reinstaurado no Pais a partir de 1988, leva,

dia-a-dia, cada vez mais individuos a recorrerem

ao Poder Judiciario para a solucao das controver

sias que surgem com os entes estatais.

o Estado-juiz, entretanto, tem deixado a de

sejar; a respostas as demandas demoram excessi

vamente e comprometem, na maioria dos casos, 0

escopo de paclficacao social, inerente a atividade

jurisdicional.

As decis6es tardias decorrem nao so do ex

cesso de demanda, mas tarnbem das excessivas

formas processuais e da cultura sedimentada en

tre os operadores do Direito, dentre outros faro
res.

Destaca-se, a esse respeito, a consolldacao

paulatina da diretriz tracada pelo Constituinte de

1998, no que se refere ao acesso a Justlca, Sao vi

siveis e ineqaveis os avances conquistados a esse

titulo. Contudo, nao se afigura legitime cogitar-se,

1. Conslderacoes iniciais. A
morosidade, do PoderJudlciarlo: urn

problema de Estado

Portanto, em que pesem as respeitavels opi

ni6es em sentido contra rio, pen so que os juros

rnoratorios, quando nao convencionados, devem

ser fixados pela taxa SELIC, pois esta e a interpre

tacao que se extrai do art. 406 do Codiqo Civil.

Escola de Magistratura Federal da Primeira Reqiac

SELIC como juros de mora. Tarnbem a doutrina,

em sua maioria, tem desaconselhado a aplkacao
da referida taxa.

Os principais argumentos utiiizados contra

a taxa SELIC como juros de mora e que a mesma

possui natureza de juros rernuneratorlos e corte

cao monetarla.

Ocorre que nao existe nenhum impedimento

para 0 iegislador eleger, como de fato 0 fez, a taxa

SELIC como base de cakulo dos juros de mora.

Efacil entender 0 porque da opcao do le

gislador: em tese, sendo privado das receitas trl

butarlas, 0 Estado precisa captar no mercado os

recursos necessarlos a sua manutencao, E neste

caso tera que pagar os juros de mercado, ou seja,

os juros que os investidores exigem para em pres

tar capital ao Estado. Logo, para se ressarcir, deve

o Estado receber uma indenizacao dos contribuin

tes inadimplentes. Eesta lndenlzacao sao os juros

moratorios acrescidos ao principal.

Vimos que os juros de mora, em materia tri

butaria, passaram a ser exigidos, pela taxa SELIC,

em 01/04/95. Em 01/01/96 0 contribuinte, que re
colhera tributo indevidamente, passou a ter trata
mento ison6mico na restituicao ou na compensa

cao, ou seja, 0 Estado passou a devolver os valores

corrigidos pela taxa SELIC.

Curioso e que quanta a isso praticamente

nao ha resistencia.

Entretanto, em se tratando de outras rna
terias, ha enorme resistencia a aplkacao da taxa

SELIC. malgrado 0 disposto no art. 406 do Codiqo

Civil.
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2.0 artigo 285-A do C6digo de

Processo Civil, acrescentado pela Lei

nO 11.277, de 07 de fevereiro de 2006,
e os objetivos de imprimir maior

celeridade, efetividade e racionalidade

ao processamento de demandas

repetitivas

o dispositive objeto das conslderacoes em

desenvolvimento, em vigor desde 09 de maio de

2006, ostenta a seguinte redacao:

"Art. 285-A. Quando a materia contro

vertida for unicamente de direito e no jufzoja
houversidoproferida sentence de total impro
cedencia em outros casas identlcos, podera
ser dispensada a cltacao e proferida sentence,
reproduzindo-se 0 teor da anteriormentepro

iatada".

§ lJ:! Se0 autor apelar, efacultado aojuiz
decidir, no prazode 5 (cinco) dias, nao manter
a sentence e determinar0 prosseguimento da

acao.
§ 20 Caso seja mantida a sentence, sera

ordenada a cltacao do reu para responder ao
recurso".

Da leitura do texto legal, observa-se que a

aplicacao da regra nele contida pressup6e os se

guintes requisitos:

(a) a materia posta em discussao deve ser

unicamente de direito; eventuais aspectos fati

cos envolvidos na conforrnacao juridica do caso

devem ser demonstrados de plano ou respeitar a

eventos publicos e not6rios, em relacao aos quais

descaibam discuss6es e a reallzacao de lnstrucao

probat6ria; e

(b) existencia, no juizo para 0 qual a causa for

distribuida, de sentences que ten ham rejeitado

totalmente 0 pedido em acoes fundadas em argu

mentos ldentlcos,

Inexistindo duvida sobre a presence desses

pressupostos, e facultado 0 juiz proferir sentence

desde logo, independentemente de citacao do

reu, julgando improcedente 0 pedido, com repro

du~ao da senten~a prolatada em feito anterior, no

qual tenha havido 0 debate de quest6es juridicas

identicas.

Na hip6tese de 0 autor interpor apela

abre-se ao magistrado a possibilidade de se

tratar e determinar 0 prosseguimento do tra
processual, com a citacao do reu e os demais a °
afetos ao procedimento cablvel; do contrarlo,

seja, decidindo-se por manter a sentence, 0 j

deve determinar a cltacao do reu para contra

zoar 0 apelo e, no momenta adequado, rerns

os autos ao jufzo ad quem.

Observa-se, noutro aspecto, que hol.!

equivoco manifesto do legislador ao inserir

tigo 285-A na 5e~ao I do Capitulo I do Titulo

do Livro I do C6digo de Processo Civil, que tr

dos "requisites da peticao inicial" (arts. 282 a 2

Isso porque a possibilidade de imediata proia

de sentence de irnprocedencia do pedido esta
lacionada ao julgamento da causa com resoluc

do merlto (CPC, art. 269, I).

E6bvlo que, desse modo, 0 dispositivo n

tem com os requlsitos da petlcao inicial e, ass

aparece como "elemento estranho" ao tema

ciplinado na sobredita Secao I. De melhor tee

seria a acomodacao do dispositivo na Secao I

Capitulo VIII do Titulo VII do Livro I do Estat

Processual Civil (arts. 458 a 466-C), que trata

sentence e contern preceitos respeitantes ao j

gamento da causa.

Nao obstante, 0 defeito tecnlco ora apon

do, por se constituir em mero equivoco de I

llzacao topoqrafica, nao compromete, absol

mente, a validade nem a utilidade do disposit

em nada obstaculizando 0 atendlmento das fi

dades a que esta proposto.

A indole racionalizadora da novel tee

processual e patente. Sua adequada utiliza

por abreviar substanclalmente 0 procedirnen a

dispensa a movirnentacao desnecessarla da

quina judiciaria, evitando a execucao de servi

cartorarios, 0 que tarnbern se ajusta ao princi

economia processual.

Por outro lado, salta aos olhos que 0 dis

sitivo empresta carater dinamizador a presta

jurlsdicional, proporcionando pronta resposta

pedido deduzldo em juizo, com resolu~ao de

rlto, em franca conformidade com os objetivos

celeridade e efetividade do processo.

3. "Engessamento" de concepcoes
jurfdicas versus sequranca jurfdica,

isonomia e economia processual

Um das objecoes erigidas contra a norma de

direito processual em foco e a de que sua aplica

~ao rotineira, a sernelhanca da critlca comumente

tecida em desfavor do instituto da "sumula vincu

lante", conduziria ao engessamento das concep

~6es jurldicas do julgador.

Tal assertiva, no entanto, nao se mostra acei

ravel, uma vez que 0 exercfcio da faculdade pre

vista no artigo 285-A do C6digo de Processo Civil,

ao contra rio do ponto de vista em atencao, deve

Implicar no aprimoramento do entendimento su
fragado pelo jufzo, dada a possibilidade de encur

tarnento do caminho percorrido ate a cristallzacao
da[urisprudencia sobre determinado tema.

De fate, a rejeicao Iiminar da demanda, na hl

p6tese de apelacao sem retratacao do prolator da

sentence, precipita a devolucao da materia ao tri

bunal a que esteja vinculado 0 juizo de origem e,

par meio da manlfestacao de recursos especial e

extraordinario, pode leva-la ao conhecimento dos

tribunais superiores, permitindo que se unlformi

zemais rapidamente 0 entendimento que se deve

dar a questao.

E6bvio que, nessaperspectiva, 0 juiz prolator

do decis6rio oriqinario, se houver reforma, deve

alinhar seu entendimento aos dos tribunais, pois

nao e razoavel supor que, a pretexto de preservar

sua independencia e autonomia, 0 magistrado re

calcitre e insista em manter concepcao rechacada

par orqaos jurisdicionais que Ihe sao superiores.

Eevidente que esse procedimento, ao inves

de petrlficar 0 tirocfnio do magistrado, contribuira

para 0 aperfeicoarnento de sua atuacao, possibi

litando, entre outros beneficios, mais sequranca

Guridica) para os jurisdicionados, racionalJdade

e celeridade na trarnltacao dos feitos, que terao

abreviado 0 tempo necessario a solucao das cau

sas neles abrigadas, com a inadrnissao de recursos

meramente protelat6rios.

Note-se que a aplica~ao do dispositivo em

comento prende-se as denominadas "a~6es re

petitivas", que, embora individualizadas, nao tem

IJornada de DlreltoCivil e Processual Civil

distincoes substanciais e, por isso, reclamam solu

~ao ldentica (aplicacao do principio da isonomia).

As rejeicoes liminares s6 devem ocorrer, entao,

depois que 0 magistrado tiver amadurecido suas

conclus6es a respeito da materia, com a prolacao

de sentencas em tres ou quatro casos debatidos a

exaustao, em procedimentos regulares e integral

mente observados.

Com efeito, a regra contempla uma facul

dade do magistrado, exercltavel por criterios de

oportunidade e conveniencia, pressupondo pru

dencia do julgador em sua aplicacao. A adocao da

medida nao e aconselhavel, por exemplo, quando

houver, no tribunal a que vinculado 0 julzo, ou em

tribunal superior, a consaqracao de tese divergen

te daquela adotada nas sentences paradigmas.

Nessa perspectiva, nao e razoavel negar

aplkacao ao dispositivo a pretexto de se evitar 0

"engessamento" da criatividade do juiz, que, de

parando-se com sttuacao caracterizada por aspec

to singular, devera evitar 0 julgamento negativo

Iiminar e determlnar 0 processamento usual da

causa. Nao faz sentido conceber que a aplkacao

do dispositivo se fara indiscrimlnada e impruden

temente, por aplicacao da "lei do menor esforco".

De outro flanco, tem-se que, confirmado pe

las instancias subsequente 0 entendimento do

juizo de primeiro grau, serao desestimuladas as

denominadas aventuras processuais, pois 0 ju

risdicionado, conhecendo de antemao a solucao

da dada pelo Poder Judiciario a questao, devera

decidlr por nao ingressar inutilmente em juizo, 0

que contribuira para a estabilizacao dos conflitos

e, consequentemente, para 0 aprimoramento da

prestacao jurisdicional.

4. Compatibilidade com 0 princlpio do

devido processo legal

Diversamente do que alguns criticos apon

tam, a rejeicao liminar do pedido nao contra ria 0

direito de a~ao, nao ofende os princfpios do juiz

natural, do contradit6rio e da ampia defesa, nem

dispensa a fundamenta~ao da senten~a pelo ma

gistrado.
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De faro, ao proferir sentence logo no nasce

douro da relacao processual, 0 juiz nao deixa 0 de

mandante sem resposta aacao, pols, nao obstante

negativa, ha, ao contrario, resposta imediata, com

explicitacao dos motivos conducentes ao enten

dimento do juizo, embora remissivos a julgado

precedente.

Isso porque a reproducao do teor da senten

ca anteriormente prolatada, conforme preconiza a

parte final do caput do artigo 282-A do C6digo de

ProcessoCivil, permite ao autor saber dos motivos

pelos quais seu pedido fol desacolhido e a possi

bilidade de apelacao (§ 10)abre-Ihe oportunidade

de manifestar eventual inconformismo, com en

sejo a revisao do decis6rio de primeiro grau pelo

tribunal competente.

Observe-se que essa sistematica em nada

afeta a observancla do principio do juiz natural,

haja vista que 0 jufzo ortqlnario, ao proferir senten

ca de rnerito, toma inteiro conhecimento da con

troversia - fundada essencialmente em questoes

de direito nao inovadoras - e in continenti emite

seu entendimento a respeito, valendo-se do que

decidira em feitos anteriores, depois de exaurida

a analise dos argumentos favoraveis e contrarlos a
tese sustentada pelo autor.

Portanto, a correta apllcacao da norma nao

implica em "transferencia" indevida do exame da

materia ao orqao jurisdicional imediatamente su

perior e, assim, nao ha risco de supressao de ins

tancla,

No que se refere asituacao do reu, rejeitar Ii
minarmente a demanda, sem a realizacao sequer

de cttacao, nao viola os principios constitucionais

do contradit6rio e da amplitude de defesa. isso

porque a ampia defesa e 0 contradit6rio nao de

terminam, necessariamente, a participacao do reu

na relacao processual; antes impoern que se Ihe

de clencia da demanda e oportunidade de inter

venlencla nos atos e no resultado do processo, co

laborando para a solucao definitiva da causa.

Na hip6tese sob exame, nao ha exclusao pe

rempt6ria da participacao reu, Conforme se extrai

da simples leitura do § 2° do artigo 285-A, 0 reu

devera ser citado somente se houver apelacao e,

nessahip6tese, nao para contester, mas para

trarrazoar 0 recurso.

Nenhuma impropriedade ha nessa

Surge, com 0 dispositivo, em ultima analise,

uma modalidade de resposta do reu - seguid

dtacao -, em adlcao aquelas referidas no art

297 do C6digo Processo Civil (contestacao, exc

~ao e reconvencao), com possibilidade de con

arqumentacao relativa a todos os fundamen

do direito invocado pelo autor.

De qualquer sorte, nao ha que se cogitar

eventual revelia, pois a revelia atina com aspec

fatlcos, e 0 fnstituto em comento, conforme an

tado alhures, relaciona-se com questoes uni

mente de direito

Veja-seque dinamica procedimental adota

com 0 recente dispositivo, longe de obstar a part

cipacao do reu, apenas difere a ocaslao de suare

posta para eventual fase recursal, ai concentra

o contradit6rio, face a peculiaridade da hip6t

cogitada - controversia apenas de direito.

E se nao houver apelacao, nenhuma nuli

de se confiqurara, pois a sentence que julga i

procedente 0 pedido nenhum prejuizo ocasio

para 0 reu, que, em ultima analise, e beneficia

pelo provimento. Seja como for, ha que dar c

nhecimento ao reu do teor da sentence, a fim

que 0 decis6rio possa transitar em julgado e,

conseguinte, tome possivel a arquicao da corres

pondente excecao, caso a demanda seja no

mente pro posta.

5. Conclusao

De tudo quanta exposto, conclui-se qu

regra introduzida com 0 artigo 285-A do C6di

de Processo Civil, a par de conferir racionalida

celeridade e efetividade ao processo, em cons

nancia com os objetivos tracados pelo legislad

propicia maior eficacla aos principios da segura

cajurfdica, da isonomia e da economia processu

sem prejuizo da observancla do principio do d

vido processo legal, em todas as suas manifest

coes.
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A ORIENTA<;:Ao HOMOSSEXUAL COMO DIREITO DA
PERSONALIDADE MERECEDOR DE PROTE<;:Ao JURfDICA NO

ORDENAMENTO JURfDICO BRASILEIRO
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1.INTRODUc;:Ao

Em 02 de julho ultimo, a Procuradoria Geral

da Republica protocolou junto ao Supremo TrI

bunal Federal a ArgQi~ao de Descumprimento de

Preceito Fundamental (ADPF) 178, em que reque

reu a declaracao da obrigatoriedade do reconhe

cimento, como entidade familiar, da uniao entre

pessoas do mesmo sexo, desde que atendidos as

requisitos exigidos para constitulcao de uniao es

tavel entre homem e mulher, bem como que as

mesmosdireitos e deveres dos companheiros nas

uni6es estavels estendem-se aos companheiros

nas uni6es entre pessoasdo mesmo sexo.

Ainda durante a recesso daquela Suprema

Corte a Ministro Presidente Gilmar Ferreira Men

des despachou a pedido inicial, apontando difi

culdades formats no exame do pedido par meio

de ADPF, a que levou a Procuradoria Geral da Re

publica a emendar a pedido inicial, requerendo

quea mesmo fosse subsidiariamente reconhecido

como acao direta de inconstitucionalidade (AD!),

pedindo que fosse declarado inconstitucional a

artigo 1723 do C6digo Civil de 2002, que restringe

a conceito de unlao estavel aquela estabelecida

entre homem e mulher, excluindo as relacoes ho

moafetivas.

A emenda foi acatada, cancelando-se a dis

tribuicao da ADPF 178, reautuada como ADI 4277,

sob a relatoria da Ministra Ellen Gracie. Intimada a

Chefia do Poder Executivo a prestar inforrnacoes,

aderiu a mesma ao posicionamento da Procurado

riaGeralda Republica, firmando tarnbem a incons

titucionalidade da norma legal atacada, conforme

peticao protocolada em 07 de agosto ultimo.

Nesse trabalho, buscaremos mostrar porque

concordamos com a Procuradoria Geral da Repu

blica sabre a necessidade do estabelecimento cla

ro do status juridico dos homossexuais no Brasil,

Juiz Federal Substituto Luiz Antonio Ribeiro da Cruz

discussao cuja pedra fundamental e a reconhe

cimento das uni6es homoafetivas como entida

des familiares, conforme sera examinado na ADI

4277.

2. Evolucao hist6rico-social do
conceitode homossexualidade

Para responder a questao a que nos propu

semos na lntroducao, devemos dizer, inicialmen

te, que, para as fins deste trabalho, consideramos

que homossexual

"... eo indlviduo cuja incljna~ao sexual e
voltada para uma pessoa do mesmo genera, 0

homem quese sente atrafdo porDutrohomeme
a mufher quesesente atraida por Dutra mulher.

Ealquem que noonegasuaformac;do morfolo
gico, entretanto, seuinteresse e atividade sexual
sao vo/tados exclusivamente para quem tern 0

mesmosexoseu." (FERNANDES. 2004. p. 21-22)

E, partindo deste conceito, gostariamos de

expor, sucintamente, as diversas concepcoes so

ciais sabre a homossexualidade que se sucederam

historicamente a partir da era crista. Nao e demais

ressaltar que esta sucessao deu-se, em verdade,

de forma pouco linear, muitas vezes sobrepondo

se au convivendo simultaneamente concepcoes

distintas, e ate mesmo contradit6rias quando ana

Iisadasem detalhe.

A homossexualidade como pecado foi a in

terpretacao prevalecente na doutrina crista (RIOS,

2001. p.32). As atividades sexuais deveriam ser

voltadas areproducao, cujo ambito adequado e a

vida marital. Toda pratica sexual nao reprodutiva e

qualificada negativamente, pois 0 deleite em pra

zeres carnais e 0 abandono de Deus, em favor do

mundo temporal, 0 que e obstaculo aelevacao es

piritual do homem. Nesta concepcao (RIOS, 2001.

p. 36) sequer se reconhecem ascategorias hetero/
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homossexual para a constituicao de identidades

sexuais distintas. Existiria apenas a pratica de ate

homossexual, tomado como uma transqressao 11

lei divina.

Como parte do discurso cientificista do secu

10 XiX, passou-se a buscar uma explicacao medi

ca e psicol6gica para a homossexualidade, entao

denominada homossexualisrno'. que deslocasse

a questao da alma para 0 corpo, passando-se 11

classlficacao do individuo com base em atributos

biol6gicos. Os atos homossexuais passaram a ser

vistos como doenca que acomete 0 individuo, em

contraposicao 11 condlcao "normal" de heteros

sexualidade. A validade destas ideias nao se sus

tenta rnais, havendo 0 homossexualismo sido re

tirado pela Orqanizacao Mundial de Saude (OMS)

em 1995 do cataloqo de doencas mentais (onde

constava no artigo 302), sendo 0 sufixo "{smo"

sido substituido peio sufixo "-idade", que significa

modo de ser? (D[AS, 2006. p. 37).

Circunstancias como a evolucao dos costu

mes num sentido de maior tolerancia (FERNAN

DES, 2004. p. 39), a desvinculacao pelo conjunto

da sociedade do sexo de seu carater meramente

reprodutivo (GIRARDI, 2005. p. 71), a formacao de

uma consclencla coletiva por parte dos homosse

xuais enquanto grupo social (RIOS, 2001. p. 49), e

ate mesmo a popularlzacao da autodenomlnacao

"gay" (DIAS, 2006. p. 30) deram inicio a um pro

cesso, longe ainda de ser completado, de reducao

do estigma em desfavor daqueles que expressam

orlentacao sexual homossexual.

Em slntese, neste caminho hist6rico, a prati

ca sexual entre adultos capazes do mesmo sexo

deixou, ou. pelo menos, esta em processo de dei

xar de ser vista como pecado ou doenca, para ser

compreendida como forma admitida de mani

festacao do afeto e da sexualidade humana (FER

NANDES, 2004. p.39).

1 0 sufixo "<lsmo"ecaracterfstlco de doencas

20 Conselho Federal de Medlcina Brasileiro foi pioneiro neste
aspecto, antecipando-se em 10 anos a OMS(MOn, 2006) http://
br.geocities.com/luizmottbr/artigosOB.html

3. Razoes da necessidade de protec;a
juridica especifica da orientacao

sexual. Refutac;ao das teses contrari

Partindo-se desta premissa, reconhecemos

que a sexualidade integra a pr6pria condi

humana. E que ninquem pode se realizar plena

mente como ser humane se nao tiver assegu

do 0 exercicio de sua sexualidade, conceito q

compreende a liberdade 11 livre orlentacao sex

(DIAS, 2006. p. 71).

lsto significa, em principio, a extensao

mesmo tratamento jurfdico a todas as pesso

independentemente de sua orientacao sex
(R[OS, 2001. p. 70), nao sepodendo admitir a di

nulcao de um ser humane ou 0 seu menosprs

por nao manter relacoes "normais" de afeto. ass

compreendidas as heterossexuais.

Exemplos pratlcos de ataques ao individ

em razao de sua orientacao homossexual ain

se multiplicam em nossa sociedade (MOTT, 19

p.l ), tendo por pressuposto uma visao dos h

mossexuais em termos inadequados de estere

pos, que reduzem sua humanidade em razao d
ta sua "caracteristica negativa" (RICHARDS, 19

p. 53, 63).

Em termos estritamente jurldicos, isto e t

duzido em dois modes de desrespeito 11 hu

nidade do hornossexual: a) quando ele e dis

minado diretamente, recebendo um tratamen

claramente desfavoravel motivado pela sua ori

tacao sexual; b) quando a discriminacao e indi

ta, consequencla da apllcacao de uma regula

aparentemente neutra e geral que, todavia,

traduz em um tratamento diferenciado, despr

porcional ou injustificado em seu desfavor (RI

2001. p. 96).

Por tudo lsso,concluimos que a livre expr

sao da sexualidade, inclusive de orientacao

mossexual, integra a expressao do ser human

que a discriminacao e 0 preconceito de que 5

alvo os homossexuais da origem a uma catego

digna de protecao, ante sua hipossuficiencia

cial e juridica (DIAS, 2006. p.71). Em sintese, nos

resposta 11 pergunta formu[ada no inicio do ca

tulo e sim.

Nao descuidamos que esta poslcao que as

sumimos esta longe de ser pacifica, variando os

argumentos em sentido contrarlo. Estes vao desde

a repeti~ao rnecanica da tese de que a homosse

xualidade, longe de ser direito humano, e doenca,

ate aquele que reconhece 0 direito dos gays e les

bicas ser deixados em paz no que se refere 11 sua

intimidade sexual (BALL, 2003. p. 02), mas evita re

conhecer-Ihes qualquer outro direito alern desse,

sobre 0 pretexto de conflito com outros direitos

humanos como 0 direito 11 protecao da familia e

11 Iiberdade de reliqlao (SEVERO, 2004. p.01). Entre

eles, ha ainda uma terceira corrente, que consi

dera que a concessao de direitos a homossexuais

enquanto tal traria um desafio 11 sobrevivencia da

comunidade, ao atuar contra a homogeneidade

cultural desta, 0 que poderia levar 11 sua desinte

gra~ao (DWORKIN, 2005. p. 303).

Em primeiro lugar, deve ser afastado 0 que

esta implfcito em todos estes argumentos, ainda

que nao pronunciado em voz alta: 0 receio de que

o reconhecimento de direitos aos homossexuais

"estirnule" a pratica.

Admltlndo-se, para argumentar, que este re

ceio, por si proprio, nao seja a expressao de um

preconceito, 0 fato e que nao ha nenhum dado

empirico deste temido fen6meno expansive

em paises que ja incorporaram 11 sua leqislacao

a protecao 11 livre expressao da orlentacao sexu

al homossexual. Em verdade, 0 resultado efetivo

restringiu-se a retirar da marginalidade e da clan

destinidade um grande nurnero de pessoas (FER

NANDES, 2004. p. 49).

Voltando ao que ha de especifico em cada

critica, como visto acima, a classificacao da ho

mossexualidade como doenca e questao cientifi

camente superada, nao podendo servir como fun

damento 11 discriminacao, preconceitos e juizos

mal fundamentados (RIOS, 2001. p.SO).

Restam, pols, as teses mais modernas que

refutam a possibilidade de reconhecimento de

direitos humanos decorrentes especificamente

da expressaode orlentacao homossexual, que en

xergam nesta possibilidade a restri~ao ao direito

de Iiberdade religiosa e tambem um desafio 11 ho

mogeneidade cultural das comunidades. Podem

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

ser examinadas em conjunto, porque unidas pelo

mesmo grave defeito de olvidar 0 que ha de mais

essencial quando se trata de direitos humanos,

a saber, a sua concepcao individualista (BOBBIO,

1992. p.101).

Em outros terrnos, embora certamente haja

pessoas que nao possam distanciar seu bem es

tar de certos tipos de assodacao ou liqacao com

a comunidade, chegando a ter uma sensacao de

perda quando ha perturbacao dos padr6es tradi

cionais desta (DWORKIN, 2005. p. 305), em toda

sua evolucao hist6rica os direitos sao concedidos

aos individuos em si, e nao a entidades coletivas

como "a comunidade" ou "0 povo" (BOBBIO, 1992.

p. 102).

Exatamente ao contrarlo, muitas vezes os di

reitos humanos sao 0 unico bastlao do individuo

contra a arbitrariedade destes entes orqanlcos,

sendo mesmo 0 pressuposto de uma democracia

moderna a conferencla de direitos aos individuos

enquanto tais (BOBB[O, 1992. p. 119).

Restabelecldo este ponto fundamental,

nao ha como se sustentar a exlstencia de risco 11

Iiberdade religiosa caso haja 0 reconhecimento

do direito 11 livre expressao da orientacao sexual

hornossexual, dado que este principio nao tem

a extensao imaginada por seus defensores, a sa

ber, a ponto de se negar tutela juridica a qualquer

comportamento individual unicamente porque

este contrariasse determinada crenca, ainda que

majorltaria na sociedade.

Com algumas adaptacoes, 0 mesmo se pode

dizer em relacao 11 tese de que este reconhecimen

to implicaria em desafio 11 homogeneidade moral

da comunidade.

A principal falha deste argumento e 0 seu

antropomorfismo (DWORKIN, 2005. p. 310), que

leva 11 presuncao de que a vida cornunltaria e

como a vida de uma pessoa, 56 que em tamanho

descomunal. Tendo a mesma forma, enfrentaria

os mesmos dilemas morais e eticos, e estaria su

jeita aos mesmos modelos de exlto e fracasso. Na

pratlca (DWORKIN, 2005. p. 315), a vida cornunita

ria e mais estrita, e 56 contem os atos pertinentes

a um agente co[etivo. "A identidade de um grupo

refere-se as situap5es nas quais os membros podem
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dado receio de dano irreparavel ou de dificil repa

racao. Faco algumas ressalvasaexpressao "prova

inequivoca" dos fates, ate porque esta prova in

dene de duvidas, p. ex. um documento, podera

ser declarada falsa a posteriori, de modo que seria

mais apropriada a expressao "fortes indicios da

ocorrencia do fato", Assim, a aparente veracidade

dos argumentos e fundamentos fatlcos e juridicos

deve convencer 0 magistrado da necessidade da

medida antecipatoria, A ocorrencia de pressupos

tos como 0 abuse no direito de defesa ou mani

festo proposito protelatorio tarnbem autorizam

a medida. Esta ultima hipotese e intitulada de

tutela-sancao, quando a contestacao e carente de

consistencla juridica. Ainda ha a tutela de parcela

incontroversa, quando 0 demandado, na contes

tacao, reconhece, em parte, a procedencla do pe

dido do demandante.

Em analise prefacial, 0 juiz pondera a urqen

cia da medida sem um aprofundamento analftico

do caso. A plausibilidade juridica do pedido deve

estar imbricada com 0 perigo da demora na pres

tacao jurisdicional, constatavels de plano.

o fundado receio de dano irreparavel ou de

dificil reparacao, delineado no risco grave, atual e

concreto apto a produzir 0 perecimento de direito

invocado pela parte ha de ser demonstrado com a

inicial au aferivel em qualquer outro instante pro

cessual. Com efeito, e muito comum se postular,

em Iiminar de mandado de sequranca, a suspen

sao de cobranca de um tributo que vem sendo

recolhido ha varies anos sem qualquer resistencla

do contribuinte. De repente, sugestionado pela

existencta de alguma inconstitucionalidade, plei

teia, com urqencia, que seja imediatamente sus

pensa a cobranca. Em casos assim, e precise ser

muito criterioso na avallacao desse grave e imi

nente prejuizo que nao existiu durante tanto tem

po, mas somente agora. Ademais, em regra, esses

pedidos sao veiculados em mandado de seguran

ca, que tem um rito celere e abreviado, de modo

Observacoes Pontuais

Celeridade. Esta e a palavra de ordem de to

des os discursos sobre 0 Poder Judiciario. Todos

querem a outorga da prestacao jurisdicional no

periodo mais breve possivel, dai 0 prestigio que

as tutelas de urqencia desfrutam nos dias de hoje.

Adinamica social acelerada pro move a conforma

~ao de institutos processuais ao fator temporal.

o Poder Publico, como qualquer outra parte, po

dera ser acionado e obrigado a cumprir medidas

judiciais urgentes, observadas algumas limitacoes

previstas em vartas leis esparsas.

Em um periodo onde vicejam, com prodiga

lidade, inumeros direitos fundamentais, em espe

cialos direitos sociais e os que tutelam a Iiberdade

publica, e natural que 0 Estado seja 0 principal

demandado nestas questoes. Dada a lrnportancla

desses direitos, c1ama-se pela sua frulcao imedia

ta, ensejando a crescente velculacao de pedidos

urgentes nas instancias judiciais.

Os provimentos judiciais sumarios foram

concebidos para possibilitar uma celere resposta

jurisdicional a determinadas situacoes em que ha

fundados argumentos, bem como a lmlnencia de

algum fato que possa trazer prejuizos irreparaveis

au de dificil reparacao a parte. 0 prof. Alexandre

FreitasCamara (Juizados Especiais Civeis Estaduais

e Federais: uma abordagem critica. Rio de Janei

ro: Lumen Juris, 2004, p. 191) conceitua tutela de

urqencia como "a tutela jurisdicionaf que sedefere

quando,sendoprovavel a existencia do direito subs

tanciaf attrmado pelo demandante (fumus boni

juris), existe 0 risco de que a demora do processo

gere um dana grave, de dificil ou impossivel repa

ra<;ao (periculum in mora)." Existe a tutela de ur

gencia cautelar(do processo) e a nao-cautelar ou

satisfativa(antecipada).

Para a concessao de anteclpacac de tutela e

necessaria a curnulacao dos seguintes requisitos:

a) prova inequivoca dos fatos alegados na inicial;

b) plausibilidade das aleqacoes do autor; e c) fun-

HABERMAS, JOrgen. Oireito e democracia: entr
facticidade e validade. 2' ed. Rio de Janeiro: Temp
Brasileiro, 2003. 2v.

MOn, Luiz. Estrateqias para a prornocao dos direit
humanos dos homossexuais no Brasil. Seminar
Oireitos Humanos no Secuio XXI, 10 e 11 de setembr
1998. Rio de Janeiro. Instituto de Pesquisa de Rela<;6
Internacionais. Fundacao Alexandre de Gusmao, 199
p. 1-24. (Disponivel no endereco: http://www2.mre.g
br/ipri/Papers/DireitosHumanos/Artig034.doc).

RICHARDS, DavidA.J.ldentityandthecase forgayrigh
race, gender, religion as analogies. Chicago; Londo
TheUniversityof Chicago Press, 1999.

RIOS, Roger Raupp. A homossexualidade no Oirelt
PortoAlegre: Livraria do Advogado; Esmafe, 2001.

SEVERO, Julio. A agenda gay e a sabotagem d
direitos humanos. As lmplicacoes da linguagem pr
homossexualismo nos documentos das Nac;6es Unid
Centro Apoloqetico Cristao de Pesquisas - CA
(Disponivel no endereco: http://www.cacp.org.b
homo-agenda%20gay-julio.htm.)

DIAS, MariaBerenice. Uniiio homossexual: 0 preconcei
& a justica. 3'. ed. rev. Atual. Porto Alegre: Livraria
Advogado, 2006.

DWORKIN, Ronald.A virtudesoberana: ateoriaeaprati
da igualdade. Sao Paulo: Martins Fontes, 2005.

FERNANDES, Taisa Ribeiro. Uni6es homossexuais e 5

efeitos juridicos. Sao Paulo: Editora Metodo, 2004.

GIRARDI, Viviane. Familias contemporaneas, li/iQl;
e afeto: a possibilidade juridica da adocao p
homossexuais. Porto Alegre: Livraria do Advogad

2005.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de
Elsevier, 1992.

BRASIL. Presidencia daRepublica.l nforrnacoes prestad
na Acao Declaratoria de Inconstitucionalidade n' 427
Disponivel para consulta em http://redir.stf.jus.b
estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronic6
ConsultarProcessoEletronico.jsf?tipoConsulta~PRO

numeroProcesso~4277&siglaCiasse~ADI. Acesso e
12de agostode 2009.

BRASIL. Procuradoria Geral da Republica. Peti<;ao inici
da Acao Declaratoria de Inconstitucionalidade n' 427
Disponivel para consulta em http://redir.stf.jus.
estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronic
ConsultarProcessoEletronico.jsf?tipoConsulta~PROC

numeroProcesso~4277&siglaClasse~ADI. Acesso e
12de agostode 2009.

Por estas razoes, nao obstante as acirradas

criticas descritas, mantemos nossa posicao no

senti do de que, sim, deve haver uma protecao

especifica a pessoa com orientacao sexual ho

mossexual, que Ihe garanta a vlvencia plena desta

sua caracteristica com independencla e liberdade

contra possiveis arbitrariedades do Estado e dos

demais membros da sociedade.

Neste ensejo, ante a absoluta inercia do Po

der Legislativo Nacional que se recusa ha quase

treze anos sequer colocar em votacao 0 projeto

da ex-deputada Marta 5uplicy regulamentando a

unlao estavel entre homossexuais, parece-nos nao

so conveniente, como mesmo urgente, que a mais

alta Corte brasileira manifeste-se sobre 0 tema do

ponto de vista da constitucionalidade concentra

da, dizendo ser legitima ou nao a discrirninacao

a que relevante parcela da sociedade brasileira e

submetida em razao de sua orientacao sexual.

dizer enfaticamente "nos"; efa nao constitui uma
entidade-eu em tamanho grande e sim 0 seu com

plemento" (HABERMA5, 2003. p. 201).

Assim, sua protecao nao pode ter por pressu

posto 0 paternalismo, mas apenas 0 risco objetivo

de dano que uma conduta individual possa trazer

a esta comunidade (DWORKIN, 2005. p. 313), e de

modo a compatibilizar 0 direito de cada um com 0

direito de todos (HABERMA5, 2003. p. 160).

Em suma, ambas as correntes mais moder

nas que criticam a atribulcao do status de direito

humane a qualquer direito, pratsnsao derivada da

expressao da orlentacao homossexual, tern 0 mes

mo erro conceitual elementar de invocar poslcoes

e entes coletivos para sustentar esta restricao, 0

que e incompativel com a propria ideia central de

direitos humanos.

Escola de Magistratura Federal da Primeira Reqiao
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que 0 impetrante podera aguardar 0 deslinde ate

a sentence.

Na hipotese de perigo de irreversibilidade do

provimento antecipado, a lei veda expressamente

a sua concessao.

E importante sempre ter presente que as

acoes cautela res,por seu turno, nao estao vocacio

nadas acertificacao da relacao jurldica de direito

material, em razao da sua natureza instrumental e

acessoria, mas apenas guarnecer provisoriamente

a atualidade dos fatos do processo, de modo que

a sentence meritoria, uma vez deferindo 0 pedido,

tenha assegurada sua eficacia. Visa, portanto, ga

rantir a eficacla do processo de conhecimento ou

executive, e nao compor definitivamente a Iide,

atributo do processo principal.

Nao se deve confundir, portanto, a antecipa

cao de tutela da medida cautelar, uma vez que na

quela se busca abreviar 0 proprio direito material

postulado na inicial, enquanto que na cautelar a

finalidade e assegurar 0 resultado util e eficaz de

um futuro provimento judicial. Ademais, a acao

cautelar e requerida em acao aut6noma e a tutela

antecipada no proprio processo principal.

Diante das lnumeras concess6es de tutelas

de urqencia contra 0 Estado, este procurou se res

guardar com a aprovacao de leis especificas com

a finalidade de limitar estes provimentos sumarlos

em relacao ao Poder Publico. Vejam-se os exem

pios da Lei N. 8.437/92(que proibe medida Iiminar

em procedimento cautelar, caso semelhante pro

vldencla nao pudesse ser obtida em mandado de

sequranca, em virtude de vedacao legal) e da Lei

N. 9.494/97(concernente aantecipacao de tutela).

A jurisprudencia pacifica do STF tem reconhecido

a legitimidade destas leis restritivas do poder ge

ral do cautela do juiz, desde que fundadas no cri

terio da razoabilidade. Nao ha falar, portanto, em

vlolacao ao principio do livre acesso ao Judlciario

(art. 5°., XXXV, CF).

Com muita propriedade, asseverou 0 saudo

so Ministro Menezes Direito, por ocaslao do julga

mento da ADC 4/DF, que as limitacoes legais para

resguardo do interesse publico em sede de tutela

antecipada contra 0 Estado tarribern estao pre

sentes em outros institutos processuais cuja cons-

titucionalidade e reconhecida, como p. exernplr;

o duplo grau obriqatorio de jurisdicao nas sente

cas contra a Unlao, os Estados, Municipios, autar.

quia e fundacces de direito publico.

E cerro, porern, que direitos fundamentai

relativos asaude e a previdencia transcendem

llmitacoes legais aos provimentos urgentes co

vistas a preservar as finances publlcas. Eque ce

tos valores constitucionais, no caso concreto, te

supremacia em relacao a outros, 0 que deve se

aferido em juizo de ponderacao, 0 prof. Andre

Krell, ao tratar da efetividade dos direitos soci

e 0 limite do financeiramente posslvel, reconh

ceu as dificuldades no estabelecimento de pri

ridades, mas reconheceu que 0 direito a vida e

saude, p. ex., tem preferencia sobre outras are

como 0 pagamento de dividas. De qualquer so

e forcoso reconhecer que a efetivacao plena d

direitos sociais depende tambern de fatores de

dem material como 0 desenvolvimento econ6

co e a consequente disponibilidade de recurs

bem assim sobre decis6es polfticas fundamental

sobre 0 nosso modelo de Estado. Num mundo e

que 0 discurso individualista prepondera, rnult

ainda ha que se fazer em prol do solidarismo

ciaI.

Ainda em relacao ao direito asaude, vale r

gistro recente precedente do STJ que autorizo

juiz, no caso de descumprimento de sua decis

determinar 0 bloqueio de valores de contas pu

cas para custear 0 tratamento medico indisp

savel, a fim de assegurar 0 principio da dignida

da pessoa humana e 0 direito avida e asaude.

bloqueio de valores existentes na conta do Esta

e medida extrema, mas que nao pode ser desc

tada quando necessaria para garantir 0 nurnerar

correspondente aos medicamentos. E certo q

essas medidas heterodoxas somente podem

tomadas quando imprescindiveis ao cum prime

to da tutela, e estribado no fundamento que a I

nao exaure todas solucoes judiciais apropriad

aquele fim.

Figurando a Fazenda Publica como re e
acao que se pleiteia tutela antecipada, e ent

dendo 0 magistrado ser necessario ouvir 0 repr

sentante judicial do ente publico antes de deci

em um prazo mais curto, tern-se aplicado

analogia 0 art. 2°., da Lei N. 8.437/92, intimando

se-Ihe para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,

manifestar-se sobre 0 pedido de tutela antecipada

pastulado pelos autores. Nao obstante as criticas

a esse procedimento, pense que tem se revelado

necessarioem algumas situacoes em que 0 aguar

do da contestacao no elastlco prazo de ate 60 (ses

senta)dias pod era trazer prejuizos irreparaveis.

Nas acoes previdenciarias, a antecipacao de

tutela contra a Fazenda Publica, tem contornos

diferenciados, visto que envolve beneficia de na

tureza alimentar e a sua nao-concessao podera

acarretar danos de diflcil reparacao, Ecerto que a

urgencia e patente para a implantacao de benefi

cia e nao para 0 pagamento de parcelas vencidas,

que poderao ser apuradas no julgamento final.

Por outro lade, em materia de cornpensacao

mbutarla, os pedidos de tutela antecipada nao en

contram guarida, visto que a leqislacao trlbutarta
tem exigido que a cornpensacao somente ocorra

apos 0 transite em julgado da sentence.

o tema sob analise e inesqotavel. Pontuei

alguns aspectos que entendo mais relevantes, in

clusive com minhas observacoes pessoais. A expe

rienciajudicante nos fornece dados emplricos que

decerto podem contribuir para 0 aperfeicoarnen

to dos institutos processuais, sobretudo quando

ha uma interlocucao com a doutrina abalizada.
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A crlacao dos Juizados Especiais Federais,

atraves da Lei n01 0.259/01, gerou grandes expec

tativas nos jurisdicionados, diante da perspectiva

de, enfim, terem suas demandas envolvendo 0

Estado brasileiro resolvidas de modo mais celere,
com atuacao mais eficaz do novo orqao jurisdicio

nal. Ao mesmo tempo, 0 meio jurfdico se questio

nava sobre 0 modo de funcionamento do orqao,

pouco descrito na aludida Lei; e, notadamente, a

respeito da relacao das procuradorias dos orqaos

estatais com a nova instituicao e os novos rneto
dos que de sua implantacao decorreriam. Afinal,

a imensa maioria dos Iitigios submetidos 11 Justice
Federal, tradicionalmente, envolvia direitos in

disponiveis; a praxe das representacoes judiciais

sempre foi a de recorrer de todas as decis6es, a

todas as instanclas: e protelar ao maximo a solu

,ao final dos process os, amparada em inumeros

privileqios processuais e prerrogativas funcio

nais.Um aspecto, em particular, mas que adquiriu

suma irnportancia ante a onda de ajuizamentos

de acoes nos novos [uizados, originados de direito

muitas vezes reconhecido em acoes judiciais, de

revlsao de beneficios prevldenciarlos. Iria a Fazen

da Publica transacionar, para encerrar tais acoes.
proporcionando a almejada eficacla 11 atuacao do

novo orqao jurisdicional?

o C6digo Civil de 1916, entao vigente, pre

via a possibilidade de encerramento dos Iitigios

mediante concess6es redprocas, sob certas con

dlcoes. A defintcao do art.1.025 do C6digo Civil

de 1916, que nao foi substancialmente alterada

com a edicao do C6digo Reale, em 2002, permi

te extrair os requisitos para a realizacao de tran
sa<;6es, em geral. Valendo-nos da Ii<;ao de Maria

Helena Diniz, sao elas: 1°) Acordo de vontadeentre
osinteressados,eis que se trata de neg6cio juridico

bilateral; 2°) lmpendencia ou existencia de litigio ou

deduvida sobre os direitos daspartes, suscetiveis de
serem desfeitos, eis que 0 C6digo se refere 11 exis

tencia de uma res dubio entre os interessados; 3°)

lntencao de portermos a 'res dubio'ou litigiosa; 40)

Reciprocidade deconcessoes, sendo necessarlo que

ambas as partes cedam algum direito em favor da

sequranca proporcionada pela transacao: e 50)

Prevencao ou extin<;ao de um litiqio ou uma duvida.
E, por fim, mas nao menos importante, somente

os direitos patrimoniais de carater privado admi

tem transacao, conforme 0 art. 841 do atual C6di

go Civil, e 0 art. 1.035 do Estatuto de 1916.

Com tais caracteristicas, evidencia-se ser res

trito 0 campo de sua aplicacao nas causas em cur

so na Justice Federal: acoes envolvendo indeniza

coes por danos materiais ou morais; controverslas

acerca de contratos bancarios tipicos; neg6cios

postais; direitos relacionados com locacoes, con

dominlos, e outras quest6es dveis; litigios sobre

relacoes regidas pela norma de protecao consu

merista; e pouco mais, sempre relativamente a

casos em que, embora a relacao envolva ente es

tatal, possua natureza de direito privado.

A Lei nO 10.259/01 autorizou os representan
tesjudiciais do Unlao, autarquias, tundacoes e em
presas publicas, assim como os representantes das

partes, a conciliar, transigir ou desistir, nos proces
50S do competencia dosJuizados Especiais Federais,
conforme 0 texto de seu art. 10, paraqrafo unico.
Mas tal dispositivo, bem se ve, nao trouxe qual

quer inovacao ao conceito de transacao, eminen

temente dvel. Nao possibilitou, pois, a extensao
da possibilidade de transacao a outros direitos, de

carater diverse daqueles de natureza civil e patri

monial.

Premidas pela necessidade, contudo, dian

te da pletora de acoes submetidas a julgamento

nos novels juizados, logo surgiram interpretacoes

autorizando a transacao mesmo em direitos tidos

por indisponiveis. Autores e magistrados de escol

passaram a defender teses diversas, sustentando

essa possibilidade.
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Chamou-nos aatencao, por exemplo, a arqu

mentodefendido pelo ilust re Juiz Federal William

Douglas Resinente do s Santos, de que indisponi

vel e 0 interesse pub lico e nao a direito material

subjacente; e 0 Interesse publico recom endaria a

utiliza,ao da transacao com o forma de dar ceie

ridade aos julgamentos, sendo vedada, apenas, a

iransacao desvantaj osa para a Fazend a. Tal tese,

contudo, tem a desvantagem de nao considerar

que 0 interesse publico pode significar a simples

reconhecimento da procedencia do pedido au

desistencia dos prazos recursais par parte da ad

mlntstracao, quando nao hou ver du vida acerca do

direito do autor da acao: porque, nesse caso, nao

se estaria retirando direitos do administrado sem

qualquer concessao reciproca par parte da adrni

nstracao, que nao seja a mero direito de recorrer

e, com isso, protelar a pag amento. Observo que

em gera l se admite qu e a interesse publico nao

equivale, sempre e necessariamente, ao interesse

doente publico Iitigant e.

Tarnbern 0 nao menos ilustre magi strado

federal Villian Bollman defende, habilmente, a

possibilidade de transacao nos juizados especiais

federais - do que ninquern tem duvida , diqa -se,

versando esta,apenas, sabre a natureza dos direi

tos quepodem ser tran sacion ados. Para Bollman,

aexistenda de antinomia ent re a Lei 10.259/01 e

aregra do C6digo Civii Brasileiro, qu e Ihe e ant e

rior, reso lver-se-ia com a apll cacao das regras de

vigenciada lei no tempo; ou pelo pr incipio da es

pecialidade, considerando a ed lcao do novo C6

digoCivil posteriorm ente aLei 10.259/01. Porem,

tal tese naoleva em consideracao 0 fato de que a

materia aseralcan<;ada pelo instituto nao e obj eto

da Lei 10.259/01, nao havend o, assim, ant ino mia

que autorize a conclusao de que, nesse aspecto,

anorma posterior derrogou 0 C6d igo Civil, am

pliando a possibilidade de t ransacao, pelos entes

publicos, sujeitos acompetencia do JEF, de forma

aqueviesse aalcan<;a r tarnb ern direitos alern dos

patrimoniais, aqueles t idos por indispon iveis. Sea

Leidos JEF naodefin iu, nem mesmo vaga mente, 0

institutodatransa, ao, e nao Ihe deu maior alcance

doque aquele cont ido no C6digo Civil Brasileiro ;

enao havendo ant inomia, pensamos que ambos

estao perfeitamente vigentes, sendo aplicaveis

aos entes publicos aptos a lit igar no JEF.

Outro culto magistrado, desta vez a emine n_

te Desembargador Alexandre de Freitas Camara,

defende a admi ssibilidade de t ransacao em qual

quer feit o em curso nos JEF, par considerar que

a tese de indisponibilidade do s direitos represen_

tados pela Fazenda Publica nao se compati biliza

com 0 microssistema proce ssual dos Juizados

Especiais Civeis. Ante tal tese, 0 direito processual

deixa de ser instrumento para a realizacao do dl

reito material, passando a derrog ar 0 di reit o ma

terial qu e erie 6b ices ao bom funcion amento do

siste ma processual.

Claro esta qu e simplificamos as elabo ra<;6es

te6r icas do s alud idos autores, nao sem boa dose

de temeridade, para fin s argumentat ivos. Ha, ain

da, out ros interessantes argumentos, produ zidos

por aut ores igualmente relevant es e com nao me

nor tecnicidade, nao sendo nossa intencao exau

rir todos as fundamentos ja produzido s em favor

dessa ideia,

o que gostariamos de regi strar e qu e muitas

de tais interpretacoessao,de regra, desenvolvidas

francament e contra lege (havendo, ob viamente,

excecoes como a de Bollm an), e di reitos dos ju

risdicionados estao sendo sacrificados em face de

interesses de fund o puramente utilitari sta: para

o Pod er Judlclario, os acordos sao convenientes

para que possa se desernbaracar, sem maior dis

pend io de recursos materiaise humanos, do vasto

numero de processos que assoberba as juizados.

Para a Adrninist racao, fornecem a possibili dade

de, valendo-se da hipossuficiencia econ6mica des

autores das acoes de qu e ere, e da demora na t ra

mitacao processual em face da existencta de nada

menos de cinco (!) instancias recursais no amb ito

dosJEF, ret irarem direitosdos administ rados, com

a chancela da Justice. Por fim , para a jurisd iciona

do administ rado, e a chance de ent regar as aneis

ao Estado que Ihe assalta, para, ao meno s, salvar

os dedos - para qu e seu direito seja exercido em

tempo razoavel, qu e 0 t om e passivel de fruicao.

Como observou com pert inencia em ousa

da tese de doutoramento, defendida perante a

Universidade Federal de Minas Gerais, a ilustre

magist rado federal Glaucio Ferreira Maciel Gon

, alves, 0 Pod er Publico inst it uiu os JEF, atraves da

Lei 10.259/01, mas a pr6pria lei inst it uidora criou

diversos ent raves impedi t ivos de que seu fun clo

namento possibilitasse ao juri sdicionad o 0 di reito

ao tempo, como direito subjet ivo concreto - adu

ra<;ao razoavel do processo, inserida com o direito

fundamenta l na Constitu icao da Republica pela

Emenda Const it ucio nal 45/ 2004, em seu art. 5°,

LXXXVI.A eles sornarn-se,ainda, deficl enciasest ru

turais,no caso dosJEF ampliadas par uma enorm e

demanda reprimida, sem que a lei sequer previsse

a eria<;ao do s cargos necessarios para sua efet iva

implanta<;ao. Todavia, ainda segundo Goncalves,

o Iudk iario Federal, ansioso par comprovar aso

ciedade sua util idade para os cidadaos, adoto u,

com criat ividade e dedicacao, os meios necessa

rios para superar tai s dificu ldad es propositalrnen

te incluidas na lei criadora do novo orqao jurisdi

cional e de seu sistema processual. Eexatamente

nesse contex to, e sob esse prisma, qu e pensamo s

deva ser vista a tran sacao. tal com o levada a efeito

no ambito dosJEF.

Tomemos da is casas tipicos da maior massa

de transacoes efetivadas nos JEF - e fo ra dele, nos

Julzos e Tribun ais Federais, onde, alias e elernen

tarmente, nao se aplica a regr a inserta no paraqra

fa unlco do art. 10 da Lei 10.259/01.

o pr imeiro e a revisao dos beneficios previ

denciarios, mediante a aplkacao da ORTN/OTN

ou do IRSM, nos casas de beneficios con cedidos

ent re 1977 e 1988; e 1994 e 1997; respecti vamen

teoNesses dais casos, verificando-se qu e os be

neficios sao do t ipo em que as calculos deveri am

levar em con sideracao os indices sup rimidos; e

que seu valor in icial e superior ao do salario mi

nimo; a jurisprud encia, rnacicamente, assentou

se no sent ido de ser devida a recornposlcao dos

beneflcios em tais casas. De tal form a e pacifica a

materia, que os representantes judiciais do INSS

estao dispensados de recorr er das sente nces qu e

o concedem. No enta nto, enorme qu antidade

desses feitos foi solucionada mediante operacao

chamada impropr iamente de "t ransa<;ao", porque

os acordos consist iam na redu <;ao do valor a ser

pago ao interessado, sem qu e a reu, de sua parte,

fizesse qua lquer concessao reciproca, salvo a de

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

nao retardar a pagam ento - 0 que, a nosso sent ir,

seria um imperat ivo da lealdade processual inst i

tuida pelo C6digo de ProcessoCivil, para qu alqu er

parte Iiti gante; e com maiores raz6es pela Admi

nistracao Publica.

Outro exemplo corriqueiro, tarnb ern envol

venda a prev ldencia social e representando gran 

de numero de t ransacoes realizadas nos JEF, e a

concessao de aposentado ria par idade a segura

dosespeciais produtores ruraisem regime de eco

nomia familiar. 0 segurado procura uma aqencia

do INSS, apresenta as provas de qu e di sp6e e tem

a beneficio ind eferido. Em aud iencia, os mesmos

doc umentos, constant es do processo administ ra

tivo formado pela autarquia, somados a depot

menta pessoal e prova testemunhal, convencem

a pro curador de que 0 servidor responsavel pelo

indeferimento se equivocou. Mas para corr igir a

ilegalidade, cobra um a especie de "pedaqio" do

segurado, aguisa de "transacao". Mas qu al a con

cessao reciproca?0 que 0 reu cedeu em seu dlrei

to , se a segurado fazia ju s aaposentacao?

Esse e a ponto qu e consideramos crucial. A

representacao judicial do ente publico, nos dai s

casas, nao estaria autorizada a conceder um bene

ficia que nao fosse devido; au a permitir uma re

vlsao de beneficio ja con cedido, qu e nao est ivesse

de acordo com a ent end imento jurisprud encial

ja pacifi cado. Por isso, nao foi feit a qua lqu er con

cessao que pudesse assemelhar a operacao a um

neg6cio jurid ico bi lateral, como e da natureza da

transacao. 0 procurador somente "t ransaciona",

quando admite ser procedente 0 pedido, ant e a

presence de todos os seus requisitos; e assim age

porque nao pode dispor do direit o, que nao Ihe

pertence. E, para obter a aquiescencia da parte

adversa, 0 segurado da previd encia social, conta

com a necessidade premente, por parte deste, de

verbas de natureza alimentar, aliada apossibi lida

de de longa espera, ate qu e a processo percorra

inaudita - absurda, em se tr atando de juizado es

pecial - sucessao de Instancias ate a efet ivo paga

mento.

Sede transacao nao se t rata, par Ihe faltarem

os requi sitos necessarios, tal con cessao unil ateral

de direitos par parte dos admini st rados, di ant e

da administ ra<;ao, nos JEF, e corriqueira e usual. E
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mesmo nos, que nao Ihe reconhecemos tal cara

ter, admitimos sob esse nome, nos feitos que nos

cabe julgar, a autentlca renuncia forcada a direitos

pelo administrado. 0 fazemos por ser forcoso con

vir que - como rapidamente percebe 0 autor - em

caso contrario, 0 dano seria ainda maior. Como ja

exposto, a Fazenda Publica se vale de tais fatores

para subtrair direitos do administrado; e as instan

etas juridicas publicas, tanto procuradorias quanto

julzados especiais federais tem se prestado, ate 0

momento, a esse papel, muito aquern do irnpor

tantfssimo papel institucional de ambos. Sob 0

nome de transacao, chancela-se, verdadeiramen

te, renuncia, ainda que parcial, a direito a que faria

jus ao Autor, obtida mediante coacao decorrente

do razoavel receio de que, de outra forma, 0 pro

cesso demore tempo demais, prejudicando-Ihe a

utiiidade.

Entretanto, a autorizacao legal para a realiza

~ao de transacoes nos feitos em curso nos JEF nao

desnatura este institute, que continua regido pelo

C6digo Civii Brasiieiro e cujos requisitos nao seen

contram presentes nas hip6teses mencionadas. A

advocacia publica tem por escopo a defesa do in

teresse publico, nao sendo sua finalidade impingir

danos iiegalmente aos administrados, quando se

depara com a inobservancia das normas juridicas

por parte de outras instancias administrativas. E

o Poder Judlciarlo tem 0 dever de dirigir os fei

tos assegurando 0 equiiibrio entre as partes, sem

prejuizo da celeridade na trarnitacao dos feitos e,

ainda, afastando os atos atentat6rios a dignidade

da Justice, tudo na forma do art. 125 do C6digo

de Processo Civil. Portanto, cabe, agora, usar com

criatividade e boa-fe 0 sistema pracessual e nor

mativo vigente, para que a praxe daninha seja

corrigida, 'sem prejuizo da eficiencla do sistema

do JEF, como ja feito no passado em muitos ou

tros cases, reportando-me ainda uma vez a tese

defendida por Glaucio Ferreira Maciel Goncalves,

que demonstra em alentada pesquisa de campo

diversas sltuacoes do genera.

Lembramos que 0 C6digo de Processo Civil,

subsidiariamente apllcavel ao procedimento da

Lei 10.259/01, atribui as partes 0 dever de leal

dade, qualificando, ainda, como Iitigante de rna

fe aquele que deduz pretensao ou defesa contra

texto expresso de lei ou fato incontroverso; usad

processo para conseguir objetivo iiegal; provo

incidentes manifestamente infundados e interp

recursos com prop6sito meramente protelat6

(art. 17, I, III,VI eVil). Preve,ainda, diversas san~6

financeiras para que tais praticas sejam obstad

Com tais ferramentas, pode 0 Judlciarlo imp

notadamente nas instancias recursais, sanco

que coibam 0 manejo de recursos protelat6ri

de forma a extinguir 0 motivo que leva os juri

cionados mais pobres a abrirem mao de pare

de seus direitos.

Tarnbem a advocacia publica pede, com a

tivez que comumente caracteriza sua atuacao, d

xar de contribuir para que os administrados seja

privados de direitos apenas em razao da demo]

na trarnitacao processual. Os advogados, inclusl

exercentes de advocacia publica, sujeitam-se ao:

principios etlcos constantes da Lei 8.906/94 e

C6digo de Etica da OAB; alern de sujeitarem-se

regras deontol6gicas do service publico em ger

Uma vez convencidos do imperativo etko de n

serem usados como meios para causar prejuizo I

justificado ao administrado, podem simplesment

deixar de recorrer de decis6es e sentencas prof

ridas nos feitos em que, hoje, oferecem a "tran

~ao". Observo que 0 mesmo dispositivo legai q

autoriza 0 representante judicial da Fazenda P

blica a transigir (nos casos em que cabivel, lnsisto

o autoriza, tambern, a desistir, sendo, pols, perf

tamente possivel que desista da defesa de iieg

Iidades, reconhecendo a procedencia do pedid

ou do recurso, quando for 0 caso. Tais solucoes

nos afiguram mais compativeis com a etlca espe

rada do exercente de qualquer cargo publico, m

mais notadamente da advocacia, nao sem raz

erigida constitucionalmente em atividade esse

ciai a admlnlstracao da [ustica,

Com tais medidas, certamente a almeja

eficacia do JEF estaria resguardada, sem que pa

sua consecucao fossem sacrificados direitos d

jurisdicionados.
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l-INTRODU<;Ao

A prescrlcao se trata de instituto de suma

lmportancla na consolidacao de situacoes de fate

que se prolongam no tempo, servindo como ins

trumento de estabillzacao das relacoes juridicas e

de paclficacao social.

No estudo dessa materia, afigura-se impres

cindivel analisar especificamente as regras que

disciplinam a prescricao em favor da Fazenda PU

blica, considerando, entre outros aspectos, a exis

tencia de prazo diferenciado (regra geral: Sanos')

ede disciplina especial sobre a interrupcao do lap

soprescricional (contagem do prazo pela metade

ap6scessacao da causa tnterruptlva').

Conquanto a materia ja tenha sido ampla

mente abordada pela doutrina e pela jurispruden

cia, convern fazer algumas breves consideracoes

acerca do regramento da prescricao em favor da

Fazenda Publica ap6s a entrada em vigor do C6di

go Civil de 2002.

Eque esse estatuto reduziu diversos prazos

prescricionais previstos no revogado C6digo Civil

de 1916, fazendo com que muitos deles ficassem

inferiores a cinco anos.

Nesse contexto surgem as seguintes indaga

coes:

1 Artigo10do Decretan. 20.91 0/32.

2 Artigogo do Decretan. 20.91 0/32.

Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz

Os prazos prescricionais inferiores a cinco

anos se aplicam em favor da Fazenda Publica ou,

em razao do criterlo da especialidade, sempre

deve seaplicar a ela 0 prazo quinquenal do Decre

to n. 20.91 0/32?

Em sendo aplicavel em favor da Fazenda

Publica os prazos prescricionais inferiores a cin

co anos, como fica a disciplina da interrupcao da

prescricao nesse caso? Aplica-se a regra geral de

que ap6s a cessacao da causa interruptiva 0 pra

zo volta a correr por inteiro (artigo 202, paraqra

fo unico, CCl2002) ou a regra especial de conta

gem do prazo pela rnetade (artigo 9°, Decreto n.

20.910/32)?

Como se ve, sao questionamentos que me

recem ser respondidos, notadamente porque se

aplicam a sltuacces de fato submetidas diaria

mente a apreciacao do Poder Judiciario,

Este pequeno texto se destina a abordar 0

tema de forma objetiva, tracando algumas linhas

acerca das respostas as lndaqacces acima apre

sentadas.

2- BREVES CONSIDERA<;OES SOBRE A
PRESCRI<;Ao

A prescriceo se trata de instituto voltado a

cristalizacao de situacoes de fato que se prolon

gam no tempo, tendo por fundamento a neces

sidade de establlizacao das relacces juridicas

como instrumento de paclficacao social.

Sobre 0 assunto, leciona Pereira (1999, p.

436-437):

No justificar a prescricao, iundatnentos
dlversos vern atona. 0 nossodireito pre-codifi

cado via nela uma punkao ao credor negIigen

te, 0 que nao e de boa juridicidade, pois que

punfvel deve ser 0 comportamento contrave
niente a ordem constitufda, e nada comete

contra ela aquele que mais nao fez do que cru-
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zar 05 braces contra as seus pr6prios interes

ses, deixando de defender as seus direitos.

o tempo, dlzia Pothier, faz presumir 0

pagamento au a perdao da divida, e este seria
o fundamento da prescrlcao. Mas se assentada
fosse nesta praesumptio, atentarta per demais
contra a realidade, em face da prova aduzida,

pete eredor, da lnexistencia de uma au de ou

tro.

E, entao, na paz social, na tranquilidade
da ordem jurfdica que se deve buscar 0 seu

verdadeiro fundamento. 0 direito exige que 0

devedor cumpra 0 obrigado e permite ao sujei

to ativo valer-se da sancao contra quem quer
que vulnere 0 seu direito. Mas se ele se man

tern inerte, par lange tempo, deixando que se

constitua uma sltuacao contra ria ao seu direi

to, permitir que mais tarde reviva 0 passadoe
deixar em perpetua incerteza a vida social. Ha,

pols, um interesse de ordem publica no afasta

mento das incertezas em torno da exlstencla e

eficacia dos direitos, e este interesse justifica

o instituto da prescrlcao, em sentido qeneri

co. Poder-se-a dizer que, assim procedendo, a

dlrelto da amparo ao relapse, em prejufzo do

titular da relacao juridica, E ate certo ponto e

uma verdade: em dado momento, a ordena

mento jurfdico echamado a pronunciar-se en

tre 0 credor que nao exigiu e 0 devedor que

nao pagou, inclinando-se por este. Mas se as

sim faz eporque 0 credor negligente teria per

mitido a crlacao de uma sttuacao contraria ao

seu dlreito, tornando-se a exigencia de curn

primento deste um inconveniente ao sossego

publico, considerado mal maior do que 0 sacrl

ficio do interesse individual, e tanto mais que a

prolongada inatividade induziraja a presuncao

de uma renuncia tocita. Epar esta razao que se

dlzia ser a prescrlcao patrona generi humani,

produtora do efeito sedativo das incertezas.

Pelo fato de a prescri~ao se basear no inte

ressepublico de estabiliza~ao das rela~oes sociais,

e que, ordinariamente, as pretensoes estao sujei

tas a prazos prescricionais.

Diante disso, apenas excepcionalmente e

que 0 ordenamento jurfdico contempla casos de

imprescritibilidade.

Consoante doutrina mais modema, a pres

cri~ao se trata de causa extintiva da pretensao,

e nao do direito material ou do direito de a~ao.

Afinal, mesmo com a consumacao da pre

cao, subsiste para 0 devedor a obriga~ao nat

de entregar a prestacao ao credor.

Tanto que 0 artigo 882 do Codiqo Civil es

belece que "nao se pode repetir 0 que se pa

para solver dfvida prescrita".

Isso significa que 0 cumprimento de

ga~ao prescrita e devido por seu sujeito pas

apenas nao sendo ela exigfvel judicialmente,

Acerca da questao, calha transcrever do

na de Diniz (2003, p. 338):

o que caracteriza a prescrkao e qu
visa a extinguir uma pretensao aleqavel e

lzo por meio de uma acao, mas nao 0 di

propria mente dito. Clovis esclarece que
e a falta de exercfcio do direito que Ihe f
vigor, pois 0 direito pode conservar-se i
vo por lange tempo, sem perder sua efic

o nao-uso da acao e que Ihe atrofia a ca

dade de reagir. Asslm, havendo prescrlca
desoneracao do devedor ante a neglig

do credor em nao propor acao de cobranc
dfvida dentro do prazo estabelecido em lei

c1amando seu dlrelto: porern tal fato nao a

a obriqacao do devedor, ja que sera valid
pagamento voluntario de dfvida prescrita,

restltulcao nao podera ser reclamada
882).

Tarnbem nao ha que se falar em extlncao

direito de acao pela prescricao, porquanto tal

reito e abstrato e subsiste mesmo nas hipote

de inexlstencla do direito material e de cessa

da pretensao,

Ora, nao h<i como negar ao titular de

reito prescrito a possibilidade de obter um p

nunciamento jurisdicional acerca de seu pie

mesmo que seja apenas para reconhecer a co

macae da prescrlcao.

Nesse sentido, Gagliano e Pamplona e

nam:

Entretanto, para se chegar a ideia

que a prescri~ao atinge a prescriliiia, e na

direito de ac;ao em si, lange caminho foi
corrido.

Tradicionalmente, a doutrina sem

defendeu que "a prescrh;oo ataca a a~ao e n

o direito, que s6 se exingue por via de cons

encia".

Nessesentido, e 0 pensamento de CAR

VALHOSANTOS:

"Tai prescrkiio pode deiinir-se como sendo

um modo de extinguir os direitos pefa perda da

aliCia que os assegurava, devido a mereta do

credor durante um decurso de tempo determina

do pela lei e que s6 produz seuseteitos, em regra,

quando invocada por quem dela seaptoveita".

Mas tal assertiva, data venia, ampara-se

em fundamenta equivocado.

o direito constitucional de acao, ou seja,

o direito de pedir ao Estado um provimento ju

risdicional que ponha fim ao litfgio, e sempre

publico, abstrato, de natureza essencialmente

processual e indisponfvel.

Nao importando sea autar possui ou nao

razao, isto e, se detem au nao a direito subje

tivo que alega ter, a ordem jurfdica sempre Ihe

confenra a legftimo direito de acao, e tera, a

luz do principio da inafastabi/idade, inviolavel

direito a uma sentence.

Por isso, nCio se pode dizer que a pres

crifoo otaco a afoot (2003, p. 476-477, grif05
dos autores)

Corroborando 0 entendimento de que a

prescricao extingue apenas a pretensao, 0 artigo

189 do Ccdiqo Civil dispoe que "violado 0 direito,

nasce para 0 titular a pretensao, a qual se extin

gue, pela prescricao".

Consoante enslnamento de CAMARA LEAL

(1978, P.1l). sao requisitos da prescricao:

1) a exlstenda de uma pretensao? suscetfvel

de apresentacao em jufzo por meio de uma acao

exercitavel:

2) a inercla do titular dessa pretensao pelo

seu nao exercicio;

3) a continuidade dessa inercia por determi

nado tempo previsto em lei;

4) a ausencia de fate ou ate impeditlvo, sus

pensivo ou interruptivo do curso da prescri~ao ou

1 Embora0 citado autor serefira aexistencia de uma ac;ao ajuizavel,
deve-seproceder aadequac;aodesse requisito ao entendimento
moderno de que 0 que prescreve ea pretensao, e nao 0 direito
deac;ao.

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

o decurso do prazo previsto em lei apos a cessa

~ao dessascausas",

Comentando esses requisitos, VENOSA

(2003, p. 616) observa:

1) A existencla de acao exercttavel' e a

objeto da prescrlcao.Tendo em vista a vlolecec

de um direlto, a acao tem por fim eliminar os

efeitos dessa violacao. Violado 0 direito, surge

a pretensao, A a<;a06 prescrevera se0 interessa

do nao prornove-la. Tao logo surge 0 direito de

acao,ja comeca a correr 0 prazo de prescrlcao,

2) A inercia do titular da acao pelo seu

nao-exerocio e atitude passiva. 0 titular nada

promove para nulificar os efeitos do direito

violado. Ha, par parte do prescribente, abs

tencao do direito de acao. A lnercla e, pois, 0

nao-exercfclo da acao, em seguida a vlolacec

de direito. Tal lnercla cessa com a propositura

da acao, au par qualquer ato id6neo que a lei

admita como tal.

3) A cantinuidade dessa lnercia durante

certo lapse de tempo eoutro requisito. Esse e
o fator operante da prescrlcao que joga com 0

tempo. Nao e a inercla rncmentanea ou passa

geira que configura a prescrlcao, mas aquela

ocorrida durante a lapse de tempo fixada em

lei, especificamente para aquele dlretto viola

do. Se antes de advir 0 termo legal da prescri

c;:ao 0 titular move a acao, ou pratica ato equi

valente, interrompe-se a prescrtcao. A lnercia

exigida ea continuada, que constitui elemento

da prescrlcao, [...]

4) A lei estipula causas que impedem,

suspendern ou interrompem a prescrtcao.Sao

fatores neutralizantes do instituto ...

A prescri~ao em favor da Fazenda Publica

nao foge a esse delineamento geral do instituto.

4 Em se tratando de causa interruptiva, exige-se ordinarimanente
o decurso integral do prazo previsto em lei apes a cessaC;ao
daquela. Em se tratando de causa suspensiva, exige-se 0

decurso apenas do prazo remanescente apes sua cessac;ao. Em
se tratando de causa impeditiva, 0 prazo prescricional somente
comec;aa correr apes sua cessac;ao.

5 Na verdade, de pretensao exercitavel.

6ldem.
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3- PRESCRI<;:Ao EM FAVOR DA
FAZENDA PUBLICA

3.1- PRAZOGERAL

Segundo artigo 20Sdo C6digo Civil, "a pres

cricao ocorre em dez anos, quando a lei nao Ihe

haja fixado prazo rnenor".

No entanto, quando se trata de pretensao

contra a Fazenda Publica, a regra geral ea prevista

no Decreto n. 20.910/32, que preceitua (art. 1°):

As dividas passivas da Uniao,dos Estados

e dos Municfpios, bern assim todo e qualquer

direito ou acaocontra a Fazenda Federal, Esta

dual au Municipal, seja qual for a sua natureza,

prescrevem em cinco anos contados da data

do ate au fato do qual se originarem.

Mas 0 artigo 10 do mesmo decreta ressalva

que "0 disposto nos artigos anteriores nao altera

as prescricoes de menor prazo, constantes, das

leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas

as mesmas regras".

Em outras palavras, a interpretacao conjunta

dos artigos 1° e 10 do Decreto n. 20.910/32 con

duz a conclusao de que a prescrlcao em favor da

Fazenda Publica ocorre em 5 anos, salvo quan

do a lei fixar prazo menor.

Enao poderia ser diferente, visto que 0 prazo

quinquenal do Decreto n. 20.910/32 foi estabe

lecido claramente com 0 objetivo de favorecer a

Fazenda Publica, em uma epoca na qual 0 prazo

geral de prescricao ainda era de 20 (vinte) anos

(art. 177,C6digo Civil/1916).

Ora, se 0 prazo de 5 (cinco) anos foi estabe

lecido para beneficiar a Fazenda Publica, nao seria

razoavel sua apllcacao a situacoes em que 0 prazo

especifico previsto no ordenamento jurfdico fosse

inferior aquele.

Do contra rio, utilizar-se-ia norma estabeleci

da em prol da FazendaPublica para prejudica-Ia, 0

que atentaria contra a lnterpretacao teleol6gica e

hist6rica do artigo 1° do Decreto n. 20.910/32.

Consequentemente, pode-se afirmar a exis

tencla de dois prazos gerais de prescricao:

em favor de particulares: 10 anos (artigo

205, C6digo Civil);

em favor da Fazenda Publica: 5 anos

go 1°,Decreto n. 20.910/32).

Tratando-se de prazos gerais, ambos c

portam excecoes previstas em lei para situa~

em que sao estabelecidos prazos menores.

Veremos, a seguir, alguns prazos rneno

que 5 (cinco) anos previstos no C6digo Civil 20

e que podem ser aplicados em favor da Fazen

Publica.

3.2- PRAZ05 ESPECIAIS DE PRESCRI<;:AO

SUSCETivEIS DEAPLlCA<;:Ao EM FAVORDA

FAZENDA PUBLICA

3.2.1- REPARA<;:AO CIVIL

Consoante 0 artigo 206, § 3°, V, do C6d

Civil, prescreve em tres anos a pretensao de re

racao civil.

Como se ve, trata-se de prazo prescricio

inferior ao qulnquenlo previsto no artigo 1°

Decreto n. 20.910/32, razao pela qual e apllca

inclusive em favor da Fazenda Publica.

Diante disso, pode-se afirmar que, a pa

de 11 de janeiro de 2003 (entrada em vigor

Lei 10.406/2002), a pretensao de reparacao c

voltada contra a Fazenda Publica passou a

submeter ao prazo prescricional de apena

(tres) anos.

Nessa Iinha de entendimento ja decidir

os Tribunais Regionais Federais da Primeira e

Quarta Regi6es,conforme ementas a seguir tra

critas:

CONSTITUCIONAL, CIVIL EADMINIS
TIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTA
AGRAVO RETIDO. DENUNCIAc;:AO DA LI
NAo OBRIGATORIEDADE. ANULAc;:Ao PARC
DO PROCESSO INCABIVEL. AGRAVO RETI
NAo PROVIDO. PRESCRIC;:Ao A FAVOR DA
ZENDA PUBLICA. SUPERVENIENCIA DO c6
GOCIVIL DE2002. REDuc;:Ao DO PRAZO P
TRES ANOS. RECONHECIMENTO DA PRES
c;:Ao DEOFICIO. APELAC;:Ao PREJUDICADA.

I...]
3. 0 autor pastula a ccndenacao

Uniao a the indenizar pelos danos material

marais resultantes de sua ilegitima prlsao

flagrante determinada no dia 13 de marc

2002 pelo Juiz de Direito do Terceiro Juiz

Especial Criminal do Dlstrltc Federal.

4. 0 prazo quinquenal do Decreto n.

20.910/32 somente se apJica quando nao hou

ver prazo prescricional especifico inferior a ele

(art. 10,Decreto n. 20.910/32).

5. Na vigencia do C6digo Civil de 1916

(CC/1 916), subsistia em prof da Fazenda Publl

ca 0 prazo qulnquenal do Decreto n. 20.910/32,

visto que este Ihe era mais favoravel no caso de

responsabilidade extracontratual.

6. 0 C6digo Civil de 2002 (CC/2002) pas

sou a fixar 0 prazo prescricional de 3 anos rela

tivamente as pretensoes de reparacao civil (art.

206,§3', V).

7. Sendo esse prazo inferior ao do De

creto n. 20.910/32, passou ele a incidir rela

tivamente as pretensoes deduzidas contra a

Fazenda Publica, conforme ressalva do art. 10

do aludido decreto.

8. A partir da entrada em vigor do Cedi

go Civil de 2002, as pretensoes de reparacao

civil deduzidas contra os entes de direito publi

co interne passaram a se submeter a prescrlcao

trienal. Precedente do TRF- 4<1 Regiao.

[...]
(TRF - 1<1 Reqlao, sa Turma. AC

2006.34.00.006101-0/DF. Relator convocado:
MARCELO ALBERNAZ. e-DJF1 de 22/05/2009,
p.181.)

INDENIZAc;:AO. DANO MORAL. PRESCRI
c;:Ao.

Nas acoes de reparacao civil envolvendo

a Fazenda Publica, adota-se 0 prazo prescricio

nal de tres anos, em razao da reducec promovl

da pelo art. 206, § 3', V, do C6dlgo Civil.

(TRF - 4' Reqleo. 4' Turma. APELREEX
2007.71.00.032551-9. Relator: MARCIO ANT6

NIOROCHA. D.E. de 22/06/2009.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO OCOR

RIDO EM2001.PRESCRIc;:AO CARACTERIZADA.

Tendo em vista a reducao do prazo pres

cricional relativo a acoes de reparacao civil de

corrente da entrada em vigor do novo C6digo

Civil, eele aplicavel tambem a ac;:6es desta ma

teria movidas contra a Fazenda Publica, tendo

em vista a disposto no art. 10 do Decreto nO

20.910/32.

(TRF - 4' Reqiao. 3' Turma. AC
2008.70.99.001206-3. Relatora: MARIA UlCIA

LUZLEIRIA. D.E. de 19/11/2008.)

PROCESSUAL. PRESCRIc;:AO. Ac;:Ao CON
TRA A FAZENDA PUBLICA. PRAZO PRESCRICIO-
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NAL MENOR PREVISTO NO NOVOC6DIGO CI

VIL.PREVISAo EXPRESSA. DECRETO 20.190/32.

A teor do dis posta no art. 10 do Decreto

n° 20.190/32, e impositiva a aplicacao do prazo

prescricional inferior aquele de 5 (cinco) anos

previsto nesse decreto, para as acoes ajuizadas

contra a Fazenda Publica, desde que estabele

cido em lei. A acao de reparacao civil proposta

contra a Fazenda Publica prescreve em 3 (tres)

anos, a contar da data do fato, conforme pre

visto no artigo 206, § 3°, inciso V, do Novo C6

digo Clvll- Lein' 10.406/2002.

(TRF - 4' Regiao. 3' Turma. AC

2006.70.02.002343-5. Relatora: VANIA HACK

DEALMEIDA. D.E. de 15/08/2007.)

Como se ve, a jurisprudencia recente ja esta

aplicando com certa frequencia 0 disposto no art.

10 do Decreto n. 20.910/32, 0 que era bastante

raro antes do C6digo Civil de 2002.

3.2.2- OUTROS PRAZOS

Tambern podem beneficiar a Fazenda Publi

ca,entre outros, os seguintes prazos prescricionais

previstos no C6digo Civil de 2002:

1) um ana para:

• a pretensao dos tabeliaes, auxiliares da jus

tka, serventuarios judiciais, arbltros e peritos,

pel a percepcao de emolumentos, custas e ho

norarlos (art. 206, § 1', III);

2) tres anos para:

• a pretensao relativa a aluquets de predios ur

banos ou rustlcos (art. 206, § 3°, I);

• a pretensao para receber prestacoes vencidas

de rendas ternporarlas ou vitalicias (art. 206, §

3°,11);

• a pretensao para haver juros, dividendos ou

quaisquer prestac;:6es acess6rias, paqaveis, em

periodos nao maiores de um ano, com capitali

zacaoou sem ela (art. 206, § 3', III);

• a pretensao de ressarcimento de enriqueci

mento sem causa (art. 206, § 3°, IV);

• a pretensao para haver 0 pagamento de titulo
de credito, a contar do vencimento, ressalva

das as disposlcoes de lei especial (art. 206, § 3°,

VIII).
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3.3- PRAZO REMANESCENTE APOS A CESSA

r:;.Ao DECAUSA INTERRUPTIVA

A regra geral sobre contagem do prazo pres

cricional ap6s a cessacao de causa interruptiva da

prescrlcao esta no artigo 202, paraqrafo unico, do

C6digo Civil, que disp6e: "A prescricao interrom

pida recorneca a correr da data do ate que a in

terrompeu, ou do ultimo ate do processo para a

interromper".

Comentando tal regra, leciona Venosa (2003,

p.629):

Na intertupcao da prescrlcao a sltuacao

e diversa: verlficada alguma das causas inter
ruptivas (art. 202; antigo, art. 172), perde-se
par completo 0 tempo decorrido. 0 lapso

prescricional Iniclar-se-a novamente. a tempo

precedentemente decorrido fica totalmente
inutilizado. Verlficarnos, portanto, lnterrupcao

da prescrlcao quando ocorre fato habil para
destruir 0 efeito do tempo jil transcorrido, anu
lando-se, assirn, a prescrtcaoja inlclada,

Contudo, quando se trata da prescricao quln

quenal prevista no Decreto n. 20.910/32, incide a

regra especial de seu artigo 9°, verbis: "A prescri

cao interrompida recomeca a correr, pela metade

do prazo, da data do ate que a interrompeu ou do

ultimo ate ou termo do respectivo processo".

lsso, obviamente, atendendo a diretriz da

Sumula 383 do Supremo Tribunal Federal, que es

tabelece:

A prescrlcao em favor da Fazenda Publi

ca recomec;a a correr, par dais anos e melo, a
partir do ate interruptivo, mas nao fica reduzi

da aquem de cinco anos, embora 0 titular do

direito a interrompa durante a primeira meta

de do prazo.

Resta definir qual regra se aplica no caso de

interrupcao de prazo prescricional inferior a cinco

anos na hip6tese de prescrlcao em favor da Fazen

da Publica: a regra do artigo 202, paraqrafo unico,

do C6digo Civil (nova contagem do prazo por in

teiro) ou a do artigo 9° do Decreto n. 20.910/32

(nova contagem do prazo pela metade)?

Para solucionar essa questao, deve-se levar

em conta, primeiramente, nao ser razoavel mes

clar dois regimes juridicos, de modo a fazer incidir

numa mesma sltuacao 0 melhor ou 0 pior

mundos.

Assim, quando se aplica 0 prazo quinqu

do artigo 1° do Decreto n. 20.910/32, enatu

apllcacao da regra do artigo 9° do mesmo e

tuto. Alias, isso resulta da pr6pria Iiteralidad

decreto (art. 9°).

No entanto, quando se aplica prazo me

em prol da Fazenda Publica', deve a lnterrup
dessa prescricao se submeter ao regramento 9
em cujo sistema ela se encontra inserido, ou 5

deve incidir 0 disposto no artigo 202, paraqr

unlco, do C6digo Civil.

Esse entendimento encontra respaldo

art. 10 do Decreto n. 20.910/32, que precei

"0 disposto nos artigos anteriores nao altera

prescricoes de menor prazo, constantes, dasl

e regulamentos, as quais ficam subordinadas

mesmas regras" (grifo nosso).

Em outros termos, a contagem pel a met

do prazo atinente aprescricao em favor da Faz

da Publica ap6s sua interrupcao (artigo 9°, De

to n. 20.910/32) esta diretamente relacionada

prazo de cinco anos previsto no artigo 1° do

creto n. 20.910/32.

Por isso, mesmo em se tratando de presc

~ao em favor da Fazenda Publica, nao se apli

a regra do artigo 9° do Decreto n, 20.910/

quando incide prazo prescricional inferior

cinco anos.

4 - CONCLUsAo

Do exposto, percebe-se que a prescri

em favor da Fazenda Publica esta submetida

prazo geral de cinco anos (artigo 1°do Decreto

20.910/32),0 qual deixa de aplicado em situacc

para as quais 0 ordenamento juridico estabele

prazo prescricional inferior ao quinquenio (arti

10 do Decreto n. 20.910/32).

Tambern resta clara a impossibilidade

mesclar dois regimes jurfdicos, de modo a faz

7 Parexemplo, 0 prazode tres anosparaa exerciciada preten
de reparacao civil (art.206,§ 3°,V,do C6digo Civil).

incidir numa mesma situacao 0 melhor ou 0 pior

de dois mundos.

Dai porque, mesmo em se tratando de pres

eri~ao em favor da Fazenda Publica, nao se aplica a

regra do artigo 9° do Decreto n. 20.910/32 quando

incide prazo prescricional inferior a cinco anos.
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A democracia moderna vem sendo marca

da muito mais peia fiscallzacao, pela cobranca e

pela participacao do cidadao no processo politico,

sconomico e social do que necessariamente pela

sistematica do voto, do processo eleitoral, do sis

tema representativo e de outros instrumentos da

concepcao restritiva da soberania popular, como

a iniciativa popular de lei, 0 referenda e 0 plebis

cito.

E interessante notar que as frequentes de

nuncias de corrupcao do sistema eleitoral, a po

lemlca e complexa forma de financiamento das

respectivas campanhas, a pouca ou quase nula

participacao popular no processo legislativo,

alern do excesso de normas vagas e abertas que

demandam concretizacao por lnterrnedlo do pro

cesso de interpretacao e de aplicacao, colocam

em xeque ou pelo menos mitigam, sobremaneira,

a supremacia do Parlamento e do Poder Executivo

como ernanacoes da verdadeira vontade popular

em face da propalada legitimidade dernocratlca

direta dos respectivos membros de tais funcoes

estatais baslcas,

Nao deixamos de reconhecer que a demo

cracia representativa consubstancia um avanco

hist6rico e um sistema dotado de indiscutivel

funcionalidade e racionalidade na qestao politica

da atual confiquracao estatal. Mas diante da com

plexidade do pluralismo da sociedade moderna, 0

sistema representativo, por si so, nao tem mais 0

condao de conferir respaldo dernocratico aos go

vernantes, eis que se constata a necessidade, cada

vez mais crescente, de sua aqreqacao aos eiemen

tos da democracia verdadeiramente participativa.

Peter Haberle adverte para a circunstan

cia de que 0 "Povo' nao e apenas um referencial

quantitativa que se manifesta no dia da eleicao e

que, enquanto tal, confere legitimidade dernocra

tica ao processo de declsao", Prossegue 0 notavel

jurista alemao afirmando que: "Povo e tambem

um elemento pluralista para a interpreta~ao que

se faz presente de forma legitimadora no proces

so constitucional: como partido politico, como

opiniao cientifica, como grupo de interesse, c
cidadac."

Com efeito, muito mais relevante do
mero exercfcio do voto ou de outros instru
tos do sistema representativo se afigura a
diuturna dos cldadaos no que tange a fiscaliz
da conduta dos governantes eleitos e dos a
tes publlcos responsaveis pela burocracia esta
por intermedio de inumeros instrumentos col
dos a sua dlsposkao pelo sistema juridico, c
a acao popular, 0 mandado de sequranca, a
civil publica, 0 mandado de lnjuncao, a defla
~ao de medidas preparat6rias como a consu
procedimentos administrativos de licitacoe
concursos publicos e outros desdobrament
direito constitucional de petlcao: a particip
em orqaos colegiados do Poder Executivo
como 0 CONAMA, 0 CRPS, etc; a partlcipaca
audiencias publicas promovidas pelo Poder
cutivo, pelo Poder Legislativo e por outras i
tuicoes dernocratkas: as reclarnacoes diante
orqaos de defesa do consumidor, das ouvid
da Policia, dos orqaos estatais ou dos empr
dimentos privados prestadores de services p
cos; denuncias ou reclarnacoes diante dos Tri
nais de Contas, da Controladoria-Geral da U
[ou dos orqaos similares nos Estados enos Mu
pios], das aqencias reguladoras da saude pub
das telecomunicacces, das atividades de petr61
das aquas, das atividades de energia eletrka,
services de seguro, dos transportes terrestres,e
Representacoes junto ao Ministerio Publlco.ra
orqaos de defesa do meio ambiente, a Defens
Publica, aos meios de imprensa, as orqanizac
nao governamentais, orqanlzacoes socia is,etc

Pode-se afirrnar, sem nenhum exagero, q
no atual estaqlo de conquistas dernocraticas
cidadaos sao os co-responsavels pelo Governo
lade dos representantes eleitos.

Boaventura de Souza Santos e Leon
do Avritzer, em interessante estudo so

1 HABERLE, Peter. Hermeneutica Constituciona/: A Socie
Aberta dos Interpretes da Constitui~ao: Contribuil,;ao
a Interpretal,;ao Pluralista e Procedimental da Constit
TradUl;ao de GiJmar Ferreira Mendes, Porto Alegre: S
Antonio Fabris, 2002.p.36.

os novos paradigmas dernocratlcos, em
cujo titulo ja se sugere que a propria con
cep<;ao de democracia seja democratizada',
noS fornece valiosos elementos de reflexao

araa construcao de uma sociedade verda
deiramente participativa e politicamente

ativa.

Dentro da vlsao formulada por Boaventura
de Souza Santos e Leonardo Avritzer, a partir da
upera~ao das formas heqemonicas [Iiberal-demo

cracia - sistema representativo e democracia mar
xlstal. a democracia passa a ser entendida como
uma qrarnatica de orqanizacao social e da relacao
entre Estado e sociedade. Por interrnedio dessa
concep~ao contra-heqemonica ou alternativa, a
democracia deixa de ser uma mera construcao te
6rica utilizada pelos governantes para legitimar 0

poder e passa a ser entendida como real possibi
Iidade de tnovacao social a partir do processo de
particlpacao do cidadao na vida politica.

o estudo destaca a lrnportancla do pensa
mento de Jurgen Habermas na construcao do mo
delo democratico contra-heqernonlmo, pois esse
autor abriu espaco para que 0 procedimentalismo
passasse a ser pensado como pratlca social e nao
como mero rnetodo de constituicao de governos.
Merece registro, dentro desse proposito, 0 seguin
te excerto do estudo, verbis:

Habermas ampliou a prccedlrnentalis

rno, reintroduzindo a dlrnensao socialoriginal

mente ressaltada par Kelsen, ao propor dais

elementos no debate dernocratico contem

poraneo: em primeiro lugar, uma condicao
de publicidade capaz de gerar uma qrarnatica
socletaria. Para Habermas, a esfera publica e
um espaco no qual individuos - mulheres, ne

gros, trabalhadores, minorias raciais - podem

problematizar em publico uma condtcao de

desigualdade na esfera privada. As acoes em

publico dos individuos permitem-Ihes questio

nar a sua exclusao de arranjos politicos atraves
de um principio de deliberacao socletaria que

Habermas denomina de principio 0: 'apenas

sao vfllidas aquelas normas~ac;:6es que contam

2 SANTOS, Boaventura de Souza; AVRITZER, Leonardo (Orgs.).
Democratizar a democracia: os caminhas da democracia
participativa. Rio de Janeiro: Civiliza~ao Brasileira, 2002.
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com a assentimento de todos os individuos

participantes de um dlscurso raclonal.'

Aspecto singularmente importante do estu
do de Boaventura de Souza Santos e de Leonardo
Avritzere 0 papel que 0 Brasil vem desempenhan
do dentro dessas novas perspectivas democrati
co-participativas, conforme se extrai da seguinte

passagem:

Desse modo, a recuperacao de um dis

cursa argumentativo associado ao fato bestco
do pluralisma e as diferentes experlenclas e
parte da reconexao entre procedimentalisma

e partlclpacao. Nesse caso, mostrarn-se paten
temente insuficientes as procedimentos de

agregac;:ao pr6prias a democracia representati

va e aparecem em evldenctaasexperlenctesde

procedimentalisma participativo de paises do

Sui, como a arc;:amento participativo no Brasil."

importante consignar que as conclus6es
de Boaventura de Souza Santos e de Leonardo
Avritzer apontam para uma necessidade de se
aprofundar as relacoes de dialoqo entre demo
cracia representativa e democracia participativa,
dada a lnsuficiencia da solucao proposta pela te
oria heqernonlca, uma vez que "deixa intocado 0

problema das qramaticas sociais, e oferece uma
resposta simplista, exclusivamente geografica,
ao problema da combinacao entre participacao
e representacao'v Os autores vislumbram duas
formas possiveis de cornbinacao entre democra
cia representativa e democracia participativa: co
exlstencia e complementaridade. Sob tal 6tica, a
coexistencia implica uma convivencia, em niveis
diversos, das diferentes formas de procedimen
talismo, orqanlzacao administrativa e variacao
de desenho institucional, ao passo que a com ple
mentaridade implica uma decisao da sociedade
politica de ampliar a particlpacao atraves da trans
ferenda para formas participativas de deliberacao

3 SANTOS, op.clt., p. 51.

"Idem. Ibidem, p. 53. Boaventura de Souza Santos, nesta mesma
obrada qual e coordenador, desenvolveu 0 ensaio "Or~amento

participativo em Porto Alegre: para uma democracia
redistributiva" [po 455-559], em que analisa profundamente 0

modele de participa~ao democratica do or~amento da capital
gaucha implantado em 1989,orientado paraa redistribui~ao dos
recursos da cidade em favorde grupos sociais mais vulneraveis.

5 SANTOS, op.cit., p.75.
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de prerrogativas decisorias a principio detidas pe

los qovernantes,"

Transportando-se tais paradigmas para a re

alidade constitucional brasileira, principalmente

no que concerne 11 idela de complementaridade

entre democracia representativa e democracia

participativa, nao edificil constatar que a Consti

tukao Federal da Republica Federativa do Brasil

de 1988, uma das mais democratlcas do mundo,

conferiu aos cidadaos um plexo de prerrogativas

participativas na vida publica nunca antes vista na

historla polftico-juridica do pais, conforme vere

mos no proximo topico,

Assinale-se que a ideia de partlclpacao po

pular tambern ostenta um fundamento etico:

a solidariedade social. 0 homem, enquanto ser

social, deve ser tarnbem solidario. Como explica

Leonardo Boff, em seu Ethos Mundial, todos os

seres estao relacionados entre si e por isso sao

reciprocamente solldarios. Segundo 0 autor, esta

ea lei do universo, mas nao so: a solidariedade e
tarnbern uma categoria polftica, e foi, em toda a

historia humana, condlcao essencial de desenvol

vimento e sobrevlvencia. Ao mesmo tempo, 0 ho

mem, enquanto ser de um planeta - parte de um

todo -r, ediretamente responsavel portudo aquilo

que Ihe diz respeito e, para sobreviver no meio em

que vive, tem 0 dever de ser solidario para com os

outros.'

Dessa forma, responsabilidade de todos e

solidariedade entre todos estao intrinsecamente

ligadas ao novo modelo democratico, a democra

cia participativa. Calcada na etica da solidarieda

de, a concepcao dernocratica moderna possibilita

uma efetiva e real partkipacao do povo na qestao

do Estado.

No contexte do exame de novos modelos

paradlqrnatlcos de democracia participativa, nao

podemos deixar de fazer rnencao ao artigo dos

juristas alernaes Jochen Abr. Frowein e Roland

Bank intitulado "A Participacao das Minorias nos

Processos de Tomada de Decis6es", que foi base-

G SANTOS, op. dt., p.77.

7 BOFF, Leonardo. Ethos Mundia/: um consenso minima entre os
humanos, Brasilia: Letraviva, 2000, p, 109~111.

ado em um relatorio preparado como um

encomendado pelo Cornite de Especialistas

Quest6es Relacionadas 11 Protecao das Minor

Nacionais [DH-MIN] do Conselho da Europa. 0

tigo aborda a crescente preocupacao dos pai

europeus em aperfeicoar mecanismos que

rantam a representacao parlamentar de minorias

bem como a sua representacao perante org

governamentais e uma maior valorizacao dec

nais informais de participacao, como as mes

redondas.'

A proposito do fortaiecimento do mod

participativo de democracia, digna de regis

se afigura a Ii~ao de Miguel Reale quando ab

da a progressiva despersonallzacao do poder

atualidade e a sua absorcao pela regra de dire

Segundo Reale, 0 paradoxa I e 0 impressionant

que a norma iuris nao surge sem a interferencla

poder, mas nao subsistiria em toda a sua objeti

dade e legitimidade se nao 0 "engolisse" no

mesmo de sua crlacao, como ocorre com 0 n

cimento de certos anima is, como 0 caranque

"cuja femea devora 0 macho tao logo por ele

cundada". Dai "a progressiva jurisfacao do pod

ou sua "progressiva instltuclonellzacao objeti

com sua "despersonalizacao e transpersonali

~ao." Em conclusao, Miguel Reale acentua qu

poder tende cada vez mais: i] ser a expressao

ideia de direito; ill ser objetivo, despersonaliza

e transpessoal; iii] ser a expressao da inteqrac

progressiva de circulos sociais, com a concomit

te garantia de campos aut6nomos de acao p

os individuos e os grupos; Iv] ser fundado no

sentimento dos governados, como expressao

Iiberdades que se comp6em em unidade.'

8 FROWEIN, Jochen Abr., BANK, Roland. A Partlcipacao d
Minorias nos Processos de Tomada de Decisoes. Traducao
Fabio Cesar dos Santos Oliveira. In:SARMENTO, Daniel; IKAW
Daniela; PIOVESAN, Flavia (Coords.). /gua/dade, Diterenca
Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 78.
autores indicam as medidas adotadas para a representa
parlamentar das minorias: i]diminuicao docoeficlente eleitora
ser obtido paraingresso noparlamento; ii]reserva deassentos:
reducaodasfillacoes necessarias para registro de um partido;
delim ttacaotevcraver dascircunscrrcoes eleltorais, espectalrne
no caso de votacao majoritaria, e v] financiamento privilegiad
partidos de minortas. (idem,ibidem, p.82).

9 REALE, Miguel. Fontes e Mode/os do Direto: para um
paradigma hermeneutico. Sao Paulo: Saraiva, 2002. p.

Ora, se everdade que a regra de direito traz

embutido em sua estrutura 0 poder, ou nas pala

vrasde Miguel Reale "0 dever ser do poder", tam

bern ecerto afirmar que as pessoas que vivenciam

a regra de direito, conferindo-Ihe colorido social,

interpretando-a e aplicando-a ao mundo da vida

ou, na hipotese de conflito, mediante a sua efetiva

participa~ao em processo judicial. externam, em

seu cotidiano ou na seara jurisdicional, 0 poder

que Ihe e imanente.

Assim, e dentro das perspectivas ora deli

neadas, trazemos para 0 contexte da democracia

participativa dois desdobramentos da soberania

popular em sentido constitucionalmente adequa

do, quais sejam, a herrneneuttca popular das nor

mas juridicas e 0 direito de acao, dois elementos

de suma importancla para a construcao dialetica

e para a ampliacao criativa das prerrogativas ci

dadas, inclusive na seara jurisdicional. Por sua im

portancia, dedicaremos, em topico apartado, um

estudo pormenorizado da herrneneutlca popular

do direito [itens 2.3, 2.4 e 2.5 infra] e, no Capitulo

M. abordaremos 0 direito de acao como manifes

tacao da soberania popular e discorreremos sobre

a complexa ternatica referente 11 legitimidade de

rnocratica da funcao jurisdicional do Estado.

1.2 A HERMENWTICA EAPlICA<;AOPOPULAR DO

DIREITO

Um importante ponto de partida para a com

preensao de uma "hermeneutlca popular" do di

reito e a clrcunstancla de que as leis e as demais

normas juridicas sao destinadas a todos os par

ticipes da vida social e nao somente aos juristas

em especial. A patologia social dos conflitos legais

nao pode converter a excecao linterrnedlacao de

profissionais juridicos como condlcao de interpre

tacao e apllcacao oficial do direito] em regra.

Eduardo Bittar enfatiza que "se se pensar em

uma discussao sobre os signos, 0 discurso e os sis

temas de slqnlficacao, dever-se-a imediatamente

abrir caminho para uma discussao herrneneutka".
Assim, toda tematlca serniotica importa numa

apelacao ao estudo herrneneutlco. No mundo do

direito, existe uma relacao comunicativa a partir

do texto juridico, ou que possui 0 texto como me

diador [destinador-texto-destinatario]. Em suma,

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

"onde ha textos juridicos ha lnterpretacao, Porem

nao so. Onde ha comunkacao ha interpretacao:

onde ha conhecimento, ha interpretacao."!?

Gregorio Robles,catedratico da Universidade

de Palma de Majorca e 0 "grande nome da Teoria

Comunicacional do Direito", nas palavras de Pau

lo de Barros Carvalho", ensina que 0 direito nao e
uma coisa, mas um meio de comunlcacao social

e um subsistema social cuja funcao consiste na

orqanizacao total da sociedade por meio da ver

ballzacao das instituicoes e por meio da expressao

IingUistica dos conteudos normativos. Por sua re

levancia, passa-sea transcrever 0 seguinte excerto

de seu valioso estudo:

o direito existe como fen6meno social

real na medida em que os membros da so
ciedade acatam suas normas, 0 que eviden

temente requer sua previa producao verball
zada lalquern tem que emltlr a mensagem: a

autoridadel e a previa compreensao desta [os

membros da socledade devem estar dispostos

a entenderl."

Esob tal enfoque que situamos a rnemoravel

passagem de Peter Haberle: "quem vive a norma

acaba por interpreta-la ou pelo menos co-inter

preta-la."" Interessante notar que Haberle, alern

de mencionar a expressao "co-interpretacao",

tambern qualifica a atuacao do destinatario da

norma como "pre-interpretacao" e os indi
vfduos ou grupos interessados como "inter
pretes constitucionais indiretos ou a lange
prazo"."

Embora se reconheca nos conflitos sociais

em torno do direito uma condicao sine qua para 0

desenvolvimento e aperfeicoarnento dos modelos

10 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Linguagem Jurfdiea. 4. ed. Sao
Paulo: Saraiva, 2009. p. 93-94.

11 ROBLES, Gregorio. 0 Direito como Texto: Quatro Estudos de
Teoria Comunicacional do Direito. Traducao de Roberto
Barbosa Alves e Prefaclo de Paulo de Barros Carvalho. Sao
Paulo: Manole,2005.

12 ROBLES, op.cit., p. 78~79.

13 HABERLE, Peter. Hermeneutiea Consutucionat: A Sociedade
Aberta dos lnterpretes da Constttutcao: Ccntrlbulcao para
a lnterpretacao Pluralista e Procedimental da Constitulcao.
Traducao de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris, 2002. p. 13.

14 HABERLE, op.cit.,p.24.
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juridicos, ate mesmo em face da dialeticidade que

Ihe e inerente, e indubitavel, em contra partlda,

que a rnlssao magna do direito e um grau satisfa

t6rio de conformacao da vida em sociedade, sob

pena, alias, da eclosao de esferas de juridicidade

extra-estatais como fruto da desconfianca no po

der do Estado e na legalidade como mecanismos

de ernanclpacao social.

Maria Garciaassinalaque a "Constltuicao e as

leis sao feitas para diferentes destlnatarios, contu

do ela se dirige, especificamente, para 0 cldadao

comum, a unidade sociai, compondo 0 Povo.""

Diante de tal circunstancia, a renomada professo

ra da PUCISP conclui que a "Constitulcao, como

lei, dirige-se precipuamente ao comum dos cida

daos, pretendendo ser entendida, interpretada e

aplicada as circunstancias humanas, no transcor

rer social?"

No pensamento de Hans Kelsen,a transacao

juridica entre os particulares configura um ate

criador e aplicador do direito, nestes termos:

A transacac jurfdica e um ate pelo qual
os lndlvfduos autorizados pela ordem jurfdica
regulam juridicamente certas relacoes, Eum

fato criador de Direito,pois produzosdeveres
e direitos juridicos das partes que participam
da transacao. Mas,ao mesmotempo, eum ate
de apltcacao de Direito, e, desse modo, tanto
cria quanto aplica Direito.As partes fazem uso
das normas gerais que tornam as transacoes
juridicas possiveis. Aofirmaremuma transacao
juridica, elas aplicam essas normas juridicas

gerais. Ao dar aos indivfduos a possibilidade
de regulara sua conduta reciproca atraves de
transacoes jurfdicas, a ordem juridica garante
aos individuos certaautonomiajurfdlca."

Com efeito, a forma ordinaria e natural do

cumprimento das leis votadas e aprovadas pelo

Parlamento e a sua observanda pelos membros

da sociedade sem a atuacao de agentes estatais

intermedlarios. Assim, tarnbern e natural que os

15 GARCIA, Maria. A Interpretac;:ao da Lei como a Interpretac;:ao
da Lei peloCidadao Comum. Revista deDireito Constitucional e
Internacional, Sao Paulo, v.52,p. 106,jul./set.2005.

lG GARCIA, op.cit.,p. 107.

17 KELSEN, Hans. Teoria Geral doDireito edoEstado. Tradw;ao LUIs
Carlos Borges. Sao Paulo: Martins Fontes, 1998.p. 199.

cidadaos procedam, diuturnamente, a interp

~ao das leis afetas ao seu dia-a-dia, seja no tr

lho, no campo academlco, no ambito domes

no lazer, nas transacoes comerciais e nas de

Instancias da esfera publica ou privada em

atuam. Seria inimaqinavel e absolutament

toleravel a judiclallzacao ou intermedia~ao

fissional extrajudicial como pressuposto pa

apllcacao das normas juridicas em prol de

destinatarlos.

Realmente, como nao existe "norma ju

call senao "norma jurfdica interpretada" e.to

interpretacao pressupoe um interprete, e for

concluir que a ordinaria conduta de observa

das leis por parte da sociedade leva a inarred

conclusao de que os cidadaos comuns inte

tam as norm asjuridicas no horizonte do agir

vivenciar. As experlencias imanentes ascateg

do direito nao ocorrem de forma automata

membros do corpo social e pressupoem, no

nimo, um processo abreviado de interpret

jurfdica, ainda que sem 0 manejo conscient

consistente dos rnetodos hermeneuticos.

A necessidade do metoda em materia d

terpretacao juridica decorre, muitas vezes, do

blema da Iinguagem tecnlca e fechada ado

por muitas leis, 0 que pode dificultar 0 proc

de sua inteligibilidade pelo cldadao comum.

Inocencio Martlres Coelho sustenta a n

sidade de um grau minimo de compreensibil

de geral do sistema juridico, pois 0 direito e

coisa que interessa a todos e a adocao de

Iinguagem comum por parte do legislador p

bllltara aos destinatarios das leis 0 entendim

acerca de suasordens e instrucoes."

Sobre a questao metodol6gico-cientffic

herrneneutlca jurfdica, Peter Haberle faz um

portante esclarecimento previa sobre a tese

Sociedade Aberta dos lnterpretes, dando c

de que existe um conceito estrlto de interpr

cao, 0 qual se restringe a "atividade que, de fo

consciente e intencional, dirige-se a compree

e a explicita~ao de sentido de uma norma [de

18 COELHO, Inocencio Martires.lnterpreta~ao Constitucional.
Sao Paulo: Saraiva,2007.p.42*43.

extol", sendo-Ihe imanente 0 manejo do meto
o. 0 grande constitucionalista alemao adverte,

ontudo, que para "uma pesquisa ou investiga

ao realista do desenvolvimento da interpretacao,

ode ser exigfvel um conceito mais ample de her

eneutica", alargando-se 0 seu raio de acao para

branger 0 cidadao e outras "potencias publicas",

ois "representam forcas produtivas de interpre

a~ao" e, por isso,sao "interpretes constitucionais

m sentido lato"."

Se, por um lado, boa parte da populacao ao

nterpretar asnormas juridicas 0 faz sem uma me

odologia organizada e conscientemente direcio

ada, tarnbem e verdade que uma gama conside

ravel de cidadaos, diretamente ou por interrnedio

de entidades representativas, adotam, ao reves,

procedimentos herrneneutlcos consistentes e

com metodologia pre-direcionada, muitas vezes

com mais habilidade do que a generalidade dos

profissionais do direito, seja pela not6ria experi

enciaadquirida pelo vivenciar a realidade das nor

mas interpretadas, seja em face de uma especia

hzacao adquirida pelo exercfcio de determinadas

funcoes publicas ou atividades privadas.

Sindicalistas experientes e ambientalistas

engajados,ainda que sem formacao juridica, nor

malmente dominam aspectos legais ligados a

liberdade de associacao sindical e as categorias

doqrnaticas do direito ambiental. Um agente es

tatal sem formacao juridica que sededicou duran

te toda uma vida a carreira militar, normalmente

reune condicoes tecnicas e um arcabouco de ex

periencias que 0 credenclara a interpretar e apli

car 0 direito castrense com muito mais manejo e

razoabilidade do que profissionais juridicos sem

vivencla e especfficos conhecimentos nessaarea.

No proximo toplco examinaremos dois para

digmas da hermeneutica juridica popular (direito

ambiental e direitos humanos). Antes, porem, nao

podemos deixar de fazer mencao a pioneira cria

~ao do Observatorio da Jurisdicao Constitucional

no sftio virtual do Instituto Brasiliense de Direito

Publico, 0 qual trara lnestimavel colaboracao em

proI do processo de democratiza~ao da herme-

w HABERLE, op.cit., p. 14.

IJornada de Dlrelto Civil e Processual Civil

neutica constitucional, a partir da partlclpacao

dos componentes da sociedade aberta dos inter

pretes da Constituicao da Republica Federativa do
Brasil de 1988, cuja paqlna inicial traz a seguinte

informacao:

o Observatorio da Jurtsdtceo Constitu
clonal, do Instituto Brasiliense de DireitoPubli
co, constitui um espaco aberto a comunidade
de mterpretes da Constltuicao. A lnterpretacao
constitucional nao e tarefa cometida apenas
aos [uizes, e muitomenosesta restrita asCortes
Constitucionais. Todo aqueleque vive a Cons
tituicao e, em verdade, seu legitimo lnterprete.

A dernocratlzacao do processo interpretative
torna irnpensavel uma hermeneutlca da Cons
tltulcao sema partlclpacao do cidadao ativo e
da esfera publica pluralista-"

1.3 PARAOIGMAS DE HERMENEUTICA POPULAR

OOOIREITO

1.3.1 Hermeneutlca popular do direito ambiental

Existem ramos do direito cuja realizacao pra

tica e tao importante que a Constituicao proclama

mecanismos conducentes a atuacao interpreta

tiva dos cidadaos como elemento lndispensavel

para sua efetividade.

o direito ambiental afigura-se como um elo

quente exemplo, tendo em vista que um meio

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial

a sadia qualidade de vida e a sua preservacao por

todos e uma condkao para a sobrevlvencla do

proprio planeta [salvaguarda constitucional das

futuras qeracoes - CF/88, art. 225, caput]. Tanto

que a Constituicao do Brasil prescreve no paraqra

fo 1°. Que "para assegurar a efetividade desse di

reito, incumbe ao Poder Publico: [...] VI - promover

a educacao ambiental em todos os nfveis de ensi

no e a consclentizacao publica para a preservacao

do meio ambiente".

Muitos ambientalistas, ainda que sem for

macae jurfdica, desempenham um papel funda

mental para a efetividade do direito ambiental. As

lutas travadas em prol da defesa e da preservacao

'" OBSERVAT6RIO DA JURISDI~Ao CONSTITUCIONAL. Brasilia:
Instituto Brasiliense deDireito Publico, 2007-.Anual. Disponfvel

em: <http:Uojs.idp.edu.br/index.php/observatoriol
index>. Acesso em:14 nov.2008.
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do meio ambiente, via atuacao engajada e corajo

saem locais de sangrentos conflitos, nao raro cus

tam a pr6pria vida dessesverdadeiros "conforma

dores da realidade constitucional", como no caso

de Chico Mendes.

Artistas e compositores da musica popular

brasiieira fazem um importante trabalho de di

vulqacao e de consclentlzacao popular da causa

e do direito ambiental, como Vital Farias, em sua

educativa cornposkao "Saga da Amazonla'?' e Sa

e Guarabyra, na profetica poesia ambiental e das

sico da Muska Popular Brasileira "Sobradinho"."

21 Saga Da Amazonia - Geraldo Azevedo
Composicao:Vital Farias

TodaMataTernCaiporaPara A Mata Vlgiar
VeioCaiporaDe ForaPara A Mata Definhar
ETrouxe Draqao-de-ferro, PTa Comer Muita Madeira
ETrouxe EmEstiloGigante, Pta AcabarCom A Capoeira.

Fizeram logo 0 Projeto Sem Nlnquem Testemunhar
Pra0 DraqaoCortar Madeira EToda Mata Derrubar:
SeA FlorestaMeu Amigo Tivesse PePreAndar
Eu Garanto Meu Amigo, Com 0 Perigo Nao Tlnha Ficado lao

o Que Se Corta EmSegundos Gasta Tempo PraVingar
EO Fruto Que Dei No CachoPreGente SeAlimentar??
DepoisTernPassarinho, Tern0 Nlnho, Tern0 Ar
lcarape, Rio Abaixo, Tem Riacho E EsseRio Que EUm Mar.

Mas 0 Draqao Continua A Floresta Devorar
EQuem Hablta Esse Mata Pra Onde Val Se Mudar??
Corre fndlo, Seringueiro, Prequlca, Tamandua
Tartaruga, Pe Ligeiro, Corre-corre Tribo Dos Kamaiura

No Lugar Que Havla Mata, Hoje Ha Persequicao
Grileiro Mata Posseiro 56 Pra Lhe Roubar Seu Chao
Castanhelro, Seringueiro Ja Viraram Ate Peao
Afora Os Que Ja Morreram Como Ave-de-arribacao
Ze Da Nana Ta De Prova, Naquele LugarTem Cova
Gente Enterrada No Chao:

Pois Mataram Indio Que Matou Grileiro Que Matou Posselro
Dlsse Um Castanheiro Para Um Seringueiro Que Um Estrangeiro
Roubou Seu Lugar

22 Sobradinho - Sa e Guarabyra
Ccrnposkao: Sae Guarabyra

o Homem Chega, Jtl Disfaz A Natureza
Tira Gente, Poe Represa, Diz Que Tudo Vai Mudar
o Sao Francisco La Pra Cima Da Bahia
Diz Que Dia Menos Dia Vai Subir Bem Devagar
EPassoA PassoVai Cumprindo A Professia Do Beato Que Dizia
Que 0 Sertao la Alagar
o Sertao Vai Virar Mar, Da No Corac;:ao
o Medo Que Algum Dia 0 Mar Tambem Vire Sertao
Vai Virar Mar, Da No Corac;:ao
o Medo Que Algum Dia 0 MarTambem Vire Sertao

A linguagem cinernatoqrafica de pene

c;ao mundial e de indole informativa tambem t

prestado um relevante papel na interpreta

do direito ambiental e na conscientizacao po

iar em prol da defesa e da preservacao do m

amblente. a documentarlo "Uma Verdade Inc

veniente", de Ai Gore, e um exempio bem sut

dido de dlvutqacao globai da causa ambienta

de lnterpretacao do direito do ambiente e 0 S
conteudo instigante e profundo tem despert

o interesse academico no contexto da disclpll

direito ambiental, ate em nivel de p6s-gradua

stricto sensu."

Leonardo Boff, no contexto da necessida

de uma etka eco-centrada em nivel planeta!

invoca os prindpios ambientais fundament

consignados na "Carta da Terra" como um r

teiro pratico de significado duradouro e,

forma similar 11 Declaracao Universal do
Direitos Humanos, sustenta que tal docume

solene da ONU esta sendo utilizado como um

digo universal de conduta no sentido de guiar

povos na direcao de um futuro ecologicame

sustentavel."

Edls Milare acentua que a comunidade, at

ves de instituicoes, mo\timentos popuiares e
qanizacoes intermediarias, envolvem-se cada

mais com a probiematica ambientai e tal circu

tancla e uma decorrencia do amadurecime

politico das lnstituicoes e dos cldadaos em ge

a grande nome do direito ambiental brasiieiro

Adeus Remanso, Case Nova, Sento-se
Adeus Pllao Arcado Vem 0 Rio Te Engolir
Debaixo D'aqua La SeVai A Vida lnteira
Por Cima Da Cachoeira 0 Gaiola Vai, Val Subir
Vai Ter Barragem No SaIto Do Sobradinho
EO Povo Val-se Embora Com Medo De SeAfogar.

Remanso, Casa Nova, Sento-se
PHao Arcado, Sobradinho
Adeus, Adeus ...

23 0 ilustre Professor Paulo Jose Leite Farias, em sua discipl
de Direito Ambiental do Programa de Mestrado do Instit
Brasiliense de Direito Publico, utilizou 0 mencion
documentario de AI Gore como ferramenta pedag6
e de ferteis debates no contexto de sua disciplina. (U
VERDADE inconveniente. lnterprete: AI Gore. Direc;:ao de 0
Guggenheim. Produc;:ao: Lawrence Bender; Laurie David; Le
Chilcott; Scott Z, Burns. EUA: Paramount Home Entertainm
2006.100 min.).

24 BOFF,op. cit., p. 93-94.

urnaafirrnacao muito importante dentro das pers

pectivas te6ricas tracadas em nossa Iinha de es
tudo: "Nenhum processo politico-administrativo

pode serdesencadeado sem a partictpacao comu

nitaria se quiser obter legitimidade e eficacia.?"

A pesquisa encomendada pelo Ministerio

do Meio Ambiente ao IBOPE/SER, realizada em

janeiro de 1997 com duas mil pessoas, ainda que

aponte dados preocupantes no sentido da neces

sidade de ampliacao do nivel de informacao dos

brasileiros sobre 0 meio ambiente, revelou uma

tendencia de seu crescimento, principalmente

no que concerne a conceitos tecnlcos de direito

ambiental, em que 21% dos entrevistados consi

deram-se bem informados a respeito da "perda de

biodiversidade"; 28% dos entrevistados compre

endem 0 fenomeno da "desertificacao de solos" e

48%sabem 0 que e "efeito estufa"."

Edis Mllare destaca tres formas de participa

c;ao e atuacao popuiar em prof do direito do am

biente: i) particlpacao comunitaria nos processos

de criacao do direito do ambiente; ii) partlcipacao

popuiar na forrnulacao e execucao de pollticas

ambientais e participacao em orqaos colegiados

dotados de poderes normativos, como 0 CONA

MA; iii) partlclpacao popular atraves do Poder Ju

dklario."

Passaremos a fornecer exemplos dos tres nl

veis de partklpacao popular sobre 0 direito am

bientai propostas por Edis Milare.

A criacao legislativa do direito com a partici

pacao popular ganhou um colorido especial com

a institulcao, no ambito do Congresso Nacional,

da Comissao de Direitos Humanos e l.eqislacao

Participativa, em cujo raio ocorrem importantes

debates com segmentos sociais diversos e suas

entidades representativas. Em virtude de sua re

percussao no direito ambientai, destacamos a

reuniao realizada perante a Comissao de Direitos

Humanos e Legislac;ao Participativa do Senado

l'j MILARE. Edis.Direito doAmbiente: A Gestao Ambiental em Foco.
S.ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 184.

~~ MILARE,Edis.DireitodoAmbiente: A Gestao Ambiental em Foco.
5. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. Dados divulgados
na nota 138 do Titulo II.

n MILARE,op, cit., p 185-187.
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Federai para debater 0 conflito entre 0 Cons6rcio

CESTE e as populacoes atingidas peia construcao

da usina hidrceletrtca de Estreito. Dentre outras

pessoas e entidades, participaram representantes

de associacoes indfgenas, membros do Ministerio

Publico Federal e Senadores da Republica."

Edis Mllare defende a tese de que a presen

ca de representantes da comunidade, indicados

Iivremente peias associacoes civis, nos conse

lhos e orqaos de defesa do meio ambiente ense

ja a atuacao efetiva na "crlacao do Direito tutelar

ambientai"". E0 que ocorre no ambito do CONA

MA, orqao colegiado de ambito nacional que tem

como competencia, entre outras, estabelecer nor

mas, crltertos e padroes relativos ao controie e a
manutencao da qualidade do meio ambiente com

vistas ao uso racional dos recursos arnblentals."

a exemplo maiscontundente de partklpacao

cldada na tuteia jurisdicional do meio ambiente e

a previsao constitucionai da acao popular, cujo

objeto foi ampliado pela Constltuicao Federal de

1988 [art. 5°, LXXIII] e abrange, expressamente, a

anulacao de ate lesivo ao meio ambiente.

1.3.2 Hermeneutica popular dos direitos humanos

Talvez em nenhum outro ramo juridico a in

rsrpretacao popular assuma uma irnportancia tao

nitida quanta na seara dos direitos humanos, em

razao de sua pr6pria essencia e de suas peculiari

dades hist6ricas, politicas, juridicas e sociais.

as direitos humanos, sob a nossa otica, sao

uma categoria juridica com fortes ingredientes

politicos e a sua afirrnacao advern, paradoxalmen

te, de sua neqacao no campo das realidades so-

28 Programa veiculado pela 1V Senado no dia 07.05.2008. Dentre
outros integrantes da mesa de debates, participaram da
reuniao: Antonio Verissimo e Gerdlia Krao, representantes de
associac;:6es indigenas; a Subprocuradora-Geral da Republica,
Dra. Deborah Machado e 0 excelentissimo Senador Jose Nery

[PSOUPA].

29 MILARE,op. cit., p. 185-186.

30 BRASIL. Lei nO 6.938, de 31 de agosto de 1981. art. 8°, VII.
Disp6e sobre a Polftica Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulac;:ao e aplicac;:ao, e dtl outras
providencias. Diario Olicial da Uniao, Brasilia, 02 set 1981.
Disponfvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/
L69380rg.htm>. Acesso em: 07 mar 2008.
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ciais refratarias a conquistas hist6ricas da huma

nidade.

Embora tenhamos consctencia da pertlnen

cia da critica levantada por Inocencio Martires Co

elho no senti do de que os direitos humanos estao
situados em um "dos terrenos mais ferteis para a

demagogia e a superficialidade teorica'?', princi

palmente quando utilizados como instrumentos

de mera ret6rica por governantes e politicos, por

outro lado acreditamos nas virtualidades dessa

categoria como um dos mecanismos suscetiveis

de provocar inurneras e profundas transforma

coes na realidade social, cultural ejuridica de uma

nacao a partir de seu manejo hermeneutlco pela

pr6pria populacao atingida por um regime de ex

traordinarla neqacao de direitos.

Marcelo Neves, em profundo estudo critico

sobre os direitos humanos, reconhece a ambiva

lencla de sua forca simb6lica, a qual, por um lado,
aponta para um certo grau de falta de forca nor

mativa dos correspondentes atos, discursos, de

claracoes ou textos. Mas 0 carater denotativo de

declaracoes, discursos, atos ou textos simb61icos

nem sempre serve 11 manutencao do status quo de

carencia dos respectivos direitos, pois a dimensao

simb6lica do normativo pode exatamente servir

como elemento de superacao de sltuacoes con

cretas de neqacao dos direitos. Em suma, a forca

simb6lica dos direitos humanos pode servir tanto

11 rnanutencao de sua carencla normativa ou, ao

reves, pode conduzir a um processo de mobiliza

~ao social que contribua para a sua concretizacao

normativa e efetivacao. Marcelo Neves, seguindo

llcao de Friedrich Muller, acentua que "nao seesta

tuem impunemente normas e textos constitucio

nais que foram concebidos com pre-compreensao

insincera. 05 textos podem revidar"."

o discurso dos direitos humanos eclode,

ordinariamente, em contextos s6cio-politicos de

31 COELHO, Inocencio. Sabrea Federaliza~ao dosCrimes contra as
Direitos Humanos. Direito Publico, PortoAlegre: Sfntese; Brasilia:
Instituto Brasiliense de DireitoPublico, v.2,n.8, p. 146,2005.

32 NEVES, Marcelo. A Forc;a $imb6lica dos Direitos Humanos.
Revista Eletronica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de
Difeite Publico da Bahia, n. 04, p. 05, outJdez. 2005. Disponivel

em: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso
em: 12ju1.200B.

excecao com grande repercussao negativa 11

gem do pais em que se localizam as rp<n~,-"

tensoes e conflitos.

A maior parte dos direitos humanos esta
malmente constitucionalizada no Brasil, incl

por interrnedio dos processos de densific

normativa do principio da dignidade hu

operados pela lei e pela jurisprudencia." S08

prisrna, a Constituicao os denomina como dire

e garantias individuais au direitas fun
mentais.

Por outro lade, quando a Constituicao F

ral de 1988 menciona expressamente a cate

"direitos humanos" esta se referindo ao Brasi

plano internacional ou 11 preservacao de suai

gem em tal contexte, ate mesmo para asseg

a observancia de tratados internacionais de

seja parte, como se depreende da leitura do

raqrafo 5° do art. 109, que foi acrescentado

EC 45/2004, que versa sobre a possibilidad

deslocamento da competencia para a Justic

deral nas hip6teses de grave violacao de dir

humanos "com a finalidade de assegurar 0 c

primento de obriqacoes decorrentes de trata

internacionais de direitos humanos dos qua

Brasilseja parte".

Inocencio Martires Coelho apesar de for

lar estudo critico acerca da inovacao constit

nal atinente 11 federalizacao dos crimes contr

direitos humanos, aduz, no entanto, que 0 de

camento de cornpetencia estatuido no para

fo 5° do art. 109 da CF/88, acrescentado pel

45/2004, configura mecanisme menos drastic

que a intervencao federal nos Estados-mem

para resguardar os direitos da pessoa hum

nos termos do art. 37, VII, b, da CF/8B."

33 0 CapItulo 03, item 3.3, versara sobre as processo
densificac;ao normativa dos princfplos fundamentais
jurisprudencia.

34 Inocencio Martires Coelho, apesar de tecer crfticas
45/2004 no que sereferea federalizat;ao dosdireitoshu
principalmente no que concerne ao enfraqueci
do principio federativo e ao desprestigio das institu
estaduais, aponta que os trabalhos constituintes restring
o alcance inicial da proposit;ao legisiativa do deslocam
de competencia da Justit;a Estadual para a Justic;a Fe
apenas aos casos de "grave violat;ao dos direitos huma
Destaca a circunstancia de que a aJterac;ao constituci

Alias, a prevlsao constitucional de interven

ao federal para resguardar a observanda dos di

eitoS humanos parece justificar a tese segundo a

qual tal categoria [urldico-politica esta indissocia

velmente Iigada 11 ideia de um extraordinario qua

dro social de neqacao ou exclusao de direitos.

Assim, dentro das perspectivas ora lancadas,

a hermeneutica popular dos direitos humanos e
fundamental, eis que a sua vlolacao ocorre em

contextos sociais que buscam legitimar, fatka
au ate mesmo do ponto de vista legal, estrutu

ras estatais ou sociais refratarias 11 observancia de

conquistas juridicas hist6ricas, decorrentes de re

gimes ditatoriais, de singular desigualdade socio
econ6mica ou de marcantes instabilidades ins

titucionais. Por isso que no contexte de regimes

militares, em grandes favelas ou em presidios mal

administrados, 0 discurso dos direitos humanos

ecoa com mais forca do que em Iocais onde vice

jam um estado menos insatisfat6rio de normalida

de democratico-constitucional.

Em suma, a ldeia de direitos humanos esta

intimamente Iigada 11 necessidade de lndusao

[uridica, conforme, alias, argutamente observou

Marcelo Neves no seu mencionado estudo, in ver
bis;

Podem-se definir os direitos hurna
nos,nessa perspectiva, como expectativas
normativas de inclusao jurldica de toda e
qualquer pessoa na sociedade [mundial]
e, portanto, acesso universal ao direito
enquanto subsistema social [aut6nomo].

sob exarne e bern menos agressiva ao princfpio federativo
do que a previsao ccnstltucional de intervent;ao federal nos
Estados pararesguardar oS direitos da pessoa humana,fazendo
dependeressa medida extrema,do provimento,pelo STF, de
representat;ao do Procurador-Geral da Republica. Merece
integral reglstro a seguinte passagem do artigo: "Analisada
sob essa perspectiva, pode·se dizer que, apesar do seu
vlcio de concept;ao - que apontaremos mais adiante - essa
f6rmulaintermediaria acabara funcionando como indutorade
equilibrio, na medida em que, podendo 0 mais,que e pedir a
intervenc;ao federal, porem dispondo igualmente do menos,
que a tanto equivale aprerrogativa de suscitar 0 incidentede
deslocamento de competencia, 0 Chefe do MinisterioPublico
da Uniao, certamente, optara pelo procedimentoque menos
agrida 0 organismo federativo." (COELHO, Inocencio. Sobre a
Federalizac;ao dos Crimes contra os Direitos Humanos. Direito
Publico, Porto Alegre: Sintese; Brasilia: Instituto Brasiliense de
DireitoPublico, v.2,n.8, p. 148-149,2005).

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

Ao passo que, no conceito de justica, a
nocao de igualdade assume 0 primeiro
plano, no conceito de direitos humanos e
a ldela de inclusaojuridica como acesso ao
direito que e central, embora nao s6 a pri
meira pressuponha a segunda, como esta
se orienta no sentido daquela. A exclu
sao juridica de amplos grupos humanos
apresenta-se exatamente como a dimen
sao negadora dos direitos humanos, que,
paradoxalmente, fortifica a sua sernanti
ca e tarnbern as expectativas normativas
correspondentes.?"

Em tals clrcunstancias, principalmente dian

te de regimes ditatorlais e de estruturas legais

legitimadoras desses retrocessos juridicos, os in

terpretes e aplicadores oficiais do sistema sofrem

um grau significativo de restricao no exercicio de

suasfuncoes, muitos dos quais, nao raro, sao obje

to de persequlcces poiiticas. Dai a razao pela qual

se avulta 0 papel do cidadao como elemento de

singular irnportancla para 0 processo de concreti

zacao e de afirrnacao dos direitos humanos.

Exemplo marcante de conduta estatal que

buscou legitimar legalmente estrutura refrataria 11

·observancia de conquistas juridicas hist6ricas foi

o regime do apartheid instalado na Africa do SuI.

Neste ultimo pais, os paralegais [item 2.3

supra], segundo Stephen Golub, desenvolveram

um importante trabalho adaptado do modelo

americana de Street Law em prof de jovens que

Iidavam com as sltuacces brutais de repressao do

apartheid, a partir de encenacoes teatrais e outros

elementos inovadores para ensinar a seu publico

questoes legais encontradas na vida cotidiana. 0
programa tarnbern incluiu leis internacionais de

direitos humanos, que eram destoantes numa so

ciedade cujo sistema juridico buscou legitimar 0

racismo. 36

3$ NEVES, Marcelo. A Fort;a Simb6lica dos Direitos Humanos.
Revista Eletronica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de
DireitoPublico da Bahia, n.04, p.08, out/dez. 2005. Disponivel

em: <http;/fwww.direitodoestado.com.br>. Acesso
em: 12jul. 2008.

36 GOLUP, Stephen. Paralegais como Apoio Juridico para suas
Comunidades. In: GOLUB, Stephen; McCLYMONT, Mary
(Coords.). Caminhos para a Justi~a: Projetos de Promot;ao e
Defesa de Direitos Apoiados pela Fundat;ao Ford no Mundo.
Riode Janeiro: Renovar: Fundac;ao Ford,2003.
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Stelphen Golub, em outro artigo, demons

tra a fundamental irnportancia que a educacao

juridica da populacao sul-africana exerceu como

forma de efetivo combate ao apartheid, inclusive

por interrnedio dos escrit6rios de assistencia juri

dica, tendo como um dos objetivos primordiais,

alern da educacao juridica popular, 0 estimulo e

a ampllacao do numero de profissionais juridicos

neqros."

Os direitos humanos, principalmente as ll

berdades publicas, foram amplamente debatidos

no Brasilno periodo do regime militar implantado

a partir de 1964 e 0 cerceamento das Iiberdades

politicas culmina ram com 0 movimento popular
das "Diretas Jail.

Exemplos de herrneneutica popular dos di

reitos humanos sobejam a partir de uma impor

tante publkacao levada a efeito pelo Minlsterio

da Justica [Secreta ria de Direitos Humanos], pela

UNESCO e pela Universidade de Sao Paulo inti

tulada "Direitos Humanos no Cotidiano". Em rea

Iidade, 0 referido manual, que analisa, interpreta

e aponta vlvendas concretas da populacao em

relacao a cada um dos dispositivos articulados da

Declara,ao Universal dos Direitos Humanos afigu

ra-se como uma verdadeira "sociedade aberta dos

interpretes dos direitos humanos", pois conforme

nota previa da Coordenacao Geral, contribuiram

para a confeccao do seu conteudo, alem dos pro

fissionais juridicos:

[...Jjovense idosos, portadores de deficl

encla, representantes de diferentes etnias e re
ligi6es, diferentes poskoes politicas, diferentes
regi6es do Brasil. Artistas, representantes das

diversas Iinguagens, rnanifestacoes e expres
sees [...JPersonalidades de diversos campos de
atuacao social.

Alias, e muito interessante notar que cada

capitulo da mencionada obra tem por objeto a

analise e a interpretacao de cada um dos artigos

da Declaracao Universal dos Direitos Humanos

a partir de um "olhar artlstico", como 0 de Athos

Bukao, Chico Buarque de Hollanda e Rubem Fon-

37 GOLUP, Stephen. Combatendo 0 Apartheid, Construindo uma
NovaAfrica do Sui, op.clt., p. SO.

seca; da contribuicao e da experiencia de instil

coes como "Anistia Internacional", "Juizes paP

Democracia" e "Sociedade Viva Cazuza"; da c6

tribuicao da visao humanistica dos indigenas e

nalmente, um espaco aberto dedicado a interpr

tacao do cidadao-leitor do manual em ques

De tal sorte que no seu prefacio consta que"

estao expressos os valores inerentes aos dire

humanos por meio da arte, da palavra e da a

de pessoas de grande talento artistico, deten

ras de forte sentimento de responsablllda

social"."

Aspecto de real significado do manual

conclarnacao de todos os participes dos direi

humanos a leitura da leqislacao regente de

conteudo e de sua reqularnentacao, No con

to da analise das vivencias cotidianas do art

da Declaracao Universal dos Direitos Huma

"Ninquern sera arbitrariamente preso, detido

exilado", 0 manual exorta os leitores a "conhe

a leqislacao referente aprotecao de todo cidact

contra 0 arbitrio e procurar desenvolver meios

informar outras pessoas a respeito. Afixar c6

de leqislacao em murais de escolas, de igrejas,

reparticoes publicas, no interior de transpor

coletivos, nos locais destinados a anuncios, etc.

Por fim, cumpre invocar um dado signifi

tivamente relevante de recente pesquisa de 0

niao que foi encomendada pela Secretaria

Direitos Humanos da Presldencla da Republl

realizada pela Criterium Avaliacao de Politi

Publlcas, no sentido de que a familia, antes do

tado, foi apontada como 0 principal fator par

garantia dos direitos humanos, numa demonst

cao lnsofisrnavel de que a herrneneutica popula

essencial para a efetividade social dos direitos

pessoa humana."

38 0 prefaclc do manual "Direitos Humanos no Cotidiano"
elaborado pelo entao Presidente da Republica Fernan
Henrique Cardoso. (Direitos Humanos no Cotidle
manual. 2. ed. Brasilia: Minlsterlc da Justka. Secretarla
Estadodos Direitos Humanos, 2001).

39 In: Direitos Humanos no Cotidiano: manual. lprefaclo
Fernando Henrique Cardoso]. 2. ed. Brasilia: Mlnisterlo
Justka, Secretarla de Estado de Direitos Humanos, 2001,
109.

40 PINHO, Angela. Direitos humanos dependem mais
familia, diz brasileiro. Fa/ha OnLine, Sao Paulo, 12 d

20 PROCESSO DECONSTRUc;:Ao
POPULAR-JUDICIAL DOS DIREITOS E
o FENOMENO DA LEGALlZAc;:Ao DA

JURISPRUDENCIA

2.1 A JURISPRUDENCIA COMO 0 GRANDE LABO

RATORIO SOCIAL DA DIALETICIDADE DA EXPERIENCIA

JURIDICA

o professor da Universidade de BrasiliaJose

Pereira-Lira, em sua"apresentacao escusada"con

signada como prefaclo da obra "Direito Sumular"

de Roberto Rosas, invocando os legados deixados

pela Escola Realista Americana, principalmente

a partir dos trabalhos de Oliver Wendell Holmes,

anotou que "deve 0 jurista, antes de tudo, obser

var 0 comportamento dos juizes, dos Tribunais e

dos cidadaos, para examinar a sua atividade no

sentido do que fazem, e nao do que deveriam fa

zer." Detal sorte, que 0 ilustre docente afirma que

a invocada llcao 0 levou "a inscrever, no portico

do 'Laborat6rio de Jurisprudencla', na Universida

de de Brasilia: 'A Lei e 0 Direito prometido; a Juris

prudencia,o Direito reallzado'"."

Importa registrar que 0 principal aspecto da

[urisprudencia nao reside, necessariamente na,
sua dirnensao inovadora do mundo juridico, mas,

sobretudo, na forma dialetica e participativa pela

qual tal movacao e implementada. Muitos regu

lamentos e atos administrativos normativos do

PoderExecutivo e de seusdesdobramentos autar

quicos e fundacionais, principalmente os de na

tureza organizativa e regimental, criam direitos e

inovam na seara juridica, mas nao sao implemen

tados com a participacao dos administrados, 0

que Ihesconfere alto grau de deficit dernocratico,

principalmente quando sao expedidos por autori

dadesadministrativas nao eleitas pelo povo.

Esob tais diretrizes que, no presente capi

tulo, serao examinados 0 significado, as caracte

risticas,o papel e a lrnportancla da jurisprudencia

como modele juridico e como fonte do direito.

2008, Disponivel em: < htto:/lwww1.folha uo1.com.br/folhal
brasil/lllt96u478443.shtml>. Acesso em: 13 dez. 2008.

41 ROSAS, Roberto. Direito Sumufar. Prefacio de Jose Perelra-Llra.
5.ed.Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 1990. p.08.
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Depois abordaremos 0 processo de construcao

social da jurisprudencia e de sua conexao diale

tica com a hermeneutica popular do direito, pois

os cidadaos, sob 0 influxo dos conflitos sociais,em

cujo arnaqo reside 0 term6metro indicativo das

mudancas do mundo juridico, ao mesmo tempo

em que vivenciam, interpretam e recriam ascate

gorias juridicas no campo da realidade social, irao

tarnbern fornecer os elementos necessartos aos

profissionais juridicos para a sua transformacao

no ambito estatal, inclusive no plano legislativo

(Iegaliza,ao da jurisprudencia), por lnterrnedio da

funcao jurisdicional.

Assim, tentaremos demonstrar que a juris

prudencia configura 0 grande laborat6rio da dia

leticidade da experlencla juridica.

2.2 A DIALETICIDADE DE COMPLEMENTARIDADE

ENTRE A FUNC;Ao LEGISLATIVO-NORMATIVA E A FUN

C;AOJURISDICIONAL

Sob a inestimavel influencia de Miguel Re

ale e de Inocencio Martires Coelho, dedicaremos

especial atencao a um aspecto singularmente lrn

portante para 0 desenvolvimento de nossas refle

xces, ou seja,0 papel que a jurlsprudencla desem

penha no ambito do sistema juridico-normativo e

no campo politico-social.

Diante de tal enfoque, a jurisprudencia os

tenta um carater de complementaridade da or

dem juridico-normativa. A complementaridade,

aqui retratada, nao se reporta tao-so anecessida

de de completude do ordenamento juridico em

razao de sltuacoes lacunosas. A complementari

dade da jurisprudencia, de vies dialetico, herme

neutico-criativo e sob 0 pressuposto da dina mica

dos conflitos sociaisdiante do direito, diz respeito

a continuidade do procedimento complexo de

efetividade das normas juridicas, iniciado, no caso

das leis, pelo processo legislativo indo ate 0 colo

ride de sua aplicacao jurisdicional.

Inocencio Martires Coelho preleciona que

nao existe interpretacao sem interprete e 0 co

nhecimento do objeto jamais e igual ao objeto do

conhecimento, entao, e de seadmitir, pelo menos

no plano gnosiol6gico, que 0 conhecer e 0 criar

nao sao atos contrapostos e sim complementa-
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res." Seguindo llcao de Radbruch, Inocencio re

gistra que "a lnterpretacao jurfdica nao e pura e

simplesmente um pensar de novo aquila que ja
foi pensado, mas,pelo contrarlo, um saber pensar

ate a fim aquila que ja comer;:ou a ser pensado par

urn outro.?"

Miguel Reale destaca a drcunstancia de que

somente a dialetica de complementaridade, com

vigencia crescente no pensamento conternpora

neo, logra explicar a correlacao existente entre fe

n6menos que se sucedem no tempo, em funcao

de elementos e valores que ora contrapostamente

sepolarizam, ora mutuamente se implicam, ora se

Iigam segundo certos esquemas au perspectivas

conjunturais, em funcao de variaveis circunstan

cias de lugar e de tempo. 0 que distingue, pais, a

dialetica de complementaridade e que, nela, seus

fatores se mantem distintos uns dos outros, sem

se reduzirem au se identificarem a qualquer deles,

sendo rnultlplas as hipoteses desse correlaciona

menta ao longo do processo." Em outra passa

gem, a mestre paulista ensina que a exiqencia trl

na de validade (viqencia) de eficacla (efetividade)

e defundamento (motivacao axioloqica) milita em

favor da cornpreensao da vida juridica em termos

de modelos jurfdicos, desde a lnstauracao da fon

te normativa ate a sua aplicacao, passando pelo

momenta de interpretacao, pais a ato herrneneu

tico e a laco de comunicacao au de mediacao en

tre validade e eficacia."

o pracesso de aplicacao do direito e tao

relevante que Inocencio Martires Coelho chega

a afirmar que "as regras de direito so entram em

vigor no momenta de sua aplicacao"." Depois de

42 COELHO, Inocencio Milrtires. Jnterpreta~aoConstitucional. 3.ed.
Sao Paulo:Saraiva,2007. p. 03.

43 COELHO, op. cit., p. 15.

+I REALE, Miguel. Fontes e Modefos do Diretoo' para urn novo
paradigma hermeneutico. Sao Paulo: Saraiva, 2002. p. 80.

4$ REALE, op. cit., p. 33.

46 Op. cit., p. 28. Para melhor contextualizar 0 pensamento de
Inocencio Martires Coelho, transcrevemos aseguinte passagem
alumiada de seu grande legado de hermeneutica juridica:
"as regras de direito 56 entram em vigor no momento de sua
aplical):ao, porque 56 entao eque se aperfei~oam as modelos
jurfdicos, pela fusao dialetica do que neles e norma e situa<;ao
normada, preceito e realidade, horizonte de produ<;ao e
horizonte de aplica<;aodo direito; em suma, naquele momenta
em que, num metaforico balan<;arde olhos entre 0 programa

invocar a afirmacao de Peter Haberle de que "n
existe norma jurfdica, senao norma jurldica int

pretada", Inocencio Martires Coelho reconh

a carater pioneiro, entre nos, do pensamento

Miguel Reale acerca do assunto: "0 direito e n

ma e situacao narmada" e que "a norma e a s

interpretacao"." Nessa perspectiva, pode-se di

que as regras de direito so entram em vigor

momenta de sua concretlzacao pelo interprs

aplicador, porque so entao e que se aperfeir;:oa

as modelos jurfdicos pela fusao dlaletlca do q

neles e norma e sltuacao narmada, preceito e

alidade." Ricardo Lobo Torres, na Iinha do pen

menta de Josef Esser, afirma que "a lei e a retr

formacao do pracesso de aplicacao".??

E celebre a frase de Montesquieu: "Qua

vou a um pals nao procuro saber se as leis

boas au mas, mas se elas sao aplicadas, pais b

leis ha par toda parte.""

A Constltuicao dos Estados Unidos, que

resume em poucas linhasqenericas,em realid

e fruto do trabalho diuturno de seus interpret

dos orqaos aplicadores, que Ihe emprestam se

do, atualidade historlca e efetividade social."

normative e 0 ambito normativo, 0 tnterprete-apf
estende uma ponte sobre 0 abismo que separa oseu
mundo do mundo do legislador hlstortco, de modo a tr
texto para 0 presente, para a sltuacao hermeneutlca 
agora - em que ele hade ser aplicado.'

47 COELHO, Inocencio Martlres. As ldeias de Peter Haber
abertura da Interpreracao constltuclonal no dlrelto brasl
Revista detntcrmacao Legisfativa, n. 137, p. 159,jan./mar. 1

48 COELHO, op. clt., p. 43.

49 TORRES, Ricardo Lobo. A integra<;aoentre a lei e ajurisprud
em materia tributarta. Cadernos de Direito Tributdrio e Fin
Publicas, Sao Paulo, n. 03, p. 18, abr.ljun. 1993.

50 MONTESQUIEU, Baraode. 0 fspfrito dasLeis. Livre V,Capit
2. ed. Brasilia: Editora da Universidade de Brasilia, 1995. p;

51 Inocencio Martires Coelho transcreve uma memo
passagem doutrinaria de Alexander Pekelis acerca da nat
aberta e sintetica da Constitui<;ao dos Estados Unidos
fun<;ao do relevante papel desempenhado pelos or
aplicadores, nestes termos: "Devemos recordar em
sentido os Estados Unidos nao tem uma Constitui<;ao e
Asgrandes c1ausulas da Constitui<;ao americana, assimco
disposi<;6esmais importantes das nossasleis fundamentais
contem senao um apelo ahonestidade e aprudencia daq
a quem e confiada a responsabilidade de sua aplica<;ao.
que a compensa<;aodeve serjusta; que a prote<;ao da lei
igual; que as penas nao devem ser nem crueis nem inusl
que as cau<;6es e as multas nao devem serexcessivas: q
investiga<;6es ou as deten<;6es hao de ser motivadas; e
priva<;aoda vida, da Iiberdade ou da propriedade naOse

Uma importante contribuicao para a diale

tiddade da complementarldade, no contexto da

interdependencia dos metodos de interpretacao

e da necessidade de racionalidade no processo

da producao e da apllcacao do direito, e forneci

da par Inocencio Martires Coelho, a partir de sua

leitura do art. 4.1 do Codiqo Civil Espanhol." Par

sua lmportancia, merece ser transcrito a seguinte

excerto:

Em slntese, interdependencia e com

plementaridade, sob a mesma e necessaria

racicnalldade, nao apenas entre os diferentes

metodos, momentos ou especies de Interpre
tacao, mas tambern entre leqislacao e jurisdi

c;:ao, entre producao e aplicacao do direito."

Ricardo Lobo Torres, em valioso artigo54 que

sera examinado nos proximos topicos, desenvol

ve interessante pesquisa em torno da inteqracao

entre a iei e ajurisprudencla. 0 referido autor ensi

na que a pracesso de concretude do direito e um

trabalho conjunto dos poderes do Estado dentra

de uma complexa relacao dialetlca entre as fun

coes executivo-regulamentar, legislativa e [urisdi

donal. 0 controle de constitucionalidade das leis

e a contra Ie de legalidade dos atos da Adminis

tracao Publica transformam a Judiciarlo no centra

do equilfbrio entre as Poderes. Embora a campo

de suas investiqacoes se restrinja ao direito tribu

tario, entendemos que as conclusoes do estudo

de Ricardo Lobo Torres, apoiado nas inestimavels

determiner sem 0 devido processo legal, tudo isso outra colsa
nao e sense autorlzar a ctacao judicial do direlto, e da propria
Constltulcao, pols a tanto equlvale delxar que os juizes definam
o que seja cruel, razcavel, excesslvo, devldo ou talvez iguaf."
(COELHO, Inocencio Martlres. lntetpretacao Constitucional. 3.
ed. SaoPaulo: Saraiva,2007. p. 08.)

52 Inocencio Martires Coelho consigna que 0 art.4.1 do Codigo
Civil Espanhol "determina que as normas se interpretem
segundo 0 sentido proprio de suas palavras, em rela<;ao com 0

contexto, os antecedentes historicos e legislativos e a realidade
social do tempo em que devam ser aplicadas, atendendo-se,
fundamental mente, ao espfrito e finalidade, regra hermeneutica
que se completa com a previsao, no mesmo artigo, de que na
aplica<;ao dessas normas tambem se use a equidade, embora
Com a restri<;ao de que decis6es fundadas exclusivamente
nesse criterio dependem de expressa autoriza<;ao legal". Op.
cit.,p. 48.

n Op. cit., p. 48-49.

;4 TORRES, Ricardo Lobo. A integra<;aoentre a lei e ajurisprudencia
em materia tributaria. Cadernos de Direito Tributdrio e Finan~as

PUbficas, Sao Paulo, n. 03, p. 09, abr./jun. 1993.
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llcoes de Arthur Kaufmann", e plenamente apllca

vel a quaisquer dos seguimentos jurldicos.

A partir dessas preciosas luzes teoricas, cons

tata-se que a carater inovador da jurisprudencia

decorre da dialeticidade de complementaridade

entre a funcao legislativa e a funcao jurisdicional

au entre a funcao normatlvav e a funcao jurisdi

clonal. Maisadiante (item 3.5 infra), examinaremos

as diversos e interessantes fenornenos resultantes

da dialeticidade de complementaridade entre as

funcoes legislativa e jurisdicional, tais como a le

qalizacao da jurisprudencia, a contraposicao le

gislativa da jurisprudencia, a inibicao legislativa

da atividade jurisdicional, a contraposicao juris

dicional da leqislacao e a correcao pedaqoqlco

jurisdicional da leqislacao.

2.3 GRAUS DA CRIATIVIDADE JUDICIAL:

MODELOS JURISDICIONAIS SUBORDINADOS E

AUTONOMOS

Sob a regencia da dialeticidade da comple

mentaridade, passaremosa examinar as graus de

criatividade da jurisprudencia e a sua natureza

como fonte do direito.

A funcao da jurisprudencia, quanta ao grau

de sua criatividade, pode ser visualizada de duas

formas distintas. Emalgumas situacoes,ajurispru

dencia confere operatividade e efetividade a uma

regra normativa primar!a socialmente descumpri

da, sern,no entanto, criar direito novo.

55 Ricardo Lobo Torres preleciona, na esteira do pensamento de
Kaufmann, que"adeclsaodo casoconcreto (Rechtsentscheidung),
que e a ccrrespondencla do ser (Sein) e do dever ser (Sollen)
na sttuacao concreta e individual, representa a etapa final do
processo de concretlzacgo do dlrelto (Rechtsverwirklichung),
em que se busca, pela legisla<;ao e jurisprudencia, a
correspondencia entre a ideia do direito (Rechtsidee) e a norma
(Rechtsnorm), de um lade, no plano do Solfen, e as rela<;6es de
vida (Lebenssachverhalt), possiveis ou efetivas, de outro lado,
ou seja, no plano do Sein." ~ Op. cit., p. 17 (Nota n. 6).

56 A fun<;ao normativa e uma expressao cujo conceito e mais
ample do que a expressao fun<;ao legislativa, tendo em vista
que esta se restringe aos atos normativos primarios oriundos,
em regra, do Poder Legislativo e, excepcionalmente, do
Poder Executivo (medidas provis6rias e leis delegadas), e
aquela abarca tambem atos normativos derivados, como os
regulamentos, instru<;6es normativas, regimentos, portarias,
instru<;6es e decis6es administrativas em geral provenientes
de quaisquer dos Poderes e de outras entidades, orgaos
aut6nomos ou institui<;6es independentes, como 0 Ministerio
Publico e os Tribunais de Contas.
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Noutras sltuacoas conflituosas, principal

mente diante das lacunas normativas, da com

blnacao de preceitos esparsos no ordenamento

juridico ou diante da abertura semantica de cer

tas proposicoes iegislativas, principalmente dos

principios constitucionais, a jurisprudencia pode,

ao reves, inovar no cenarlo juridico.

Quanto a primeira sltuacao retratada, Mauro

Cappelletti, apesar de afirmar que 0 resultado da

interpretacao juridica nunca e inequivoco e meca

nicamente predeterminado, adverte, todavia, que

existe um baluarte extrema e uma fronteira do

bom senso que se impce tanto no caso da inter

pretacao do "case law, quanta no do direito legis

lativo, ao menos porque tarnbern as paiavras tern

frequentemente um significado tao geralmente

aceito que ate 0 juiz mais criativo e sem precon

ceitos teria dificuldade de iqnora-lo."?

Ao versar sobre os limites da interpreta

~ao, adverte Inocencio Mernres Coelho que nao

e dado ao aplicador do direito, subjetivamente,

criar ou atribuir significados arbltrarlos aos enun

ciados normativos, tampouco ir alern do seu sen

tido linguisticamente posslvel. De resto, nao pode

o aplicador do direito passar por cima do sentido

conhecido e/ou fixado pela comunidade como li
mite da interpretacao."

Miguel Reale, ao tratar da historicidade da

fonte do direito, assinala que 0 seu conteudo, as

vezes, e formado de diretrizes normativas irnuta

veis, validas para qualquer tempo e clrcunstancia,

por consagrar-se um valor tido e havido como In

suscetivel de rnudanca, fornecendo, como exem

plo, a menoridade eleita no Codiqo CiviL"

A funcao jurisdiclonal, dentro de nossas re

f1exoes, tambem nao tem legitimidade criativa

para ampliar 0 rol de estruturas normativo-puni

tivas, como assan~oes penais.Tambem nao pode

invadir 0 postulado fundamental da reserva da lei

57 CAPPELLml, Mauro. Juizes Legis/adores? Tradu~ao de Carlos
Alberto Alvaro deOliveira, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 1993, p,25v26,

sa COELHO, Inocencio Martires, /nterpreta~ao Constitucional, 3.ed.
Sao Paulo: Saraiva,2007. p.42.

59 REALE, Miguel, Fontes e Modefos do Direto: para um novo
paradigma hermeneutico, Sao Paulo: Saraiva,2002. p,22.

e, por exemplo, instituir, por atividade hermene

tico-construtiva, tributo novo ou parcela remun

ratorla em favor de servidor publico nao previst

explfcita ou implicitamente, no direito positiv
estataL

De outra banda, a jurisprudencia, em muit

outras situacoes, pode funcionar como verdade

ra fonte prirnar!a do direito. Miguel Reale acent

que a jurisprudencia, muitas vezes, inova em

terla juridica, estabelecendo normas que nao

contem estritamente na lei, mas resultam de u

construcao obtida qracas a conexao de disposit

vos, ate entao considerados separadamente, 0

ao contra rio, mediante a separacao de preceit

por largo tempo unidos entre si. Nessas oportu

dades, 0 juiz compoe, para 0 caso concreto, um

norma que vem completar 0 sistema objetivo

Direito.60

Na mesma linha de pensamento e lnocenc

Martires Coelho quando assimse manifesta:

[...] as express6es 'considerando'e 'c

binando', de que frequentemente nos utili

mos no discurso da aphcacao do direito,
fundo, 0 que traduzem sao atividades ou pr

cedimentos de criacao de modelos juridic

ate porque, sob esse ponto de vista, os pr

ceitos 'considerados' ou 'combinados' est'"

dispersos no sistema jurldico e s6 se integra

evidenciando a sua 'conexao intrfnseca',

ccnstrucao bermeneutka levada a cabo

sujeitoda lnterpretacao."

Igualmente na esteira dessa Ii~ao doutrin

ria e 0 rnaqlsterlo de Jose Pereira Lira relata q

no longiquo ana de 193,7, no Teatro Municipal

Rio de Janeiro, presidindo a formatura dos bach

relandos, procurou justificar a tese, entao havida

como revoiucionaria, segundo a qual "a Lei pr

poe; a Jurisprudencia compoe"."

Retomando a perspectiva de que uma reg

e a sua interpreta~ao, Miguel Reale destaca q

60 REALE, Miguel. Li~6es Prefiminares deDireito. 27.ed.Sao
Saraiva, 2007. p. 168.

61 COELHO, Inocencio Martires, /nterpretapio Constituciona/. 3.
Sao Paulo: Saraiva,2007. p.04,

62 ROSAS, Roberto. Direito Sumu/ar. Prefacio de Jose PereiravL'
5.ed.Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p,08,

nao ha como negar a jurisprudencia a categoria

de fonte do Direito, visto como 0 juiz e dado ar

mar de obrigatoriedade aquilo que declara ser de

direito no caso concreto. 0 magistrado, em suma,

interpreta a norma legal situado numa 'estrutura

de poder, que Ihe confere cornpetencla para con

verter em sentence. que e uma norma particular, 0

seuentendimento da lei. Assirn, "numa com preen

saoconcreta da experlencla [uridlca, como e 0 da

teoria tridimensional do Direito, nao tem sentido

continuar a apresentar a Jurlsprudencla ou 0 cos

tume como fontes acessorlas ou secundarias.?"

De qualquer sorte, existem graus diferencia

dos de criatividade jurisdicional e, por isso,adota

mos 0 desdobramento dos modelos jurisdicionais

na forma em que apresentada por Miguel Reale:

1) modelos juridicos jurisdicionais subordi

nados ou de segundo grau: consistem nas "apli

cacoes in concreto daquilo que in abstracto se

configura no modelo legaL"64 Um bom exemplo

consubstancia-se na apllcacao jurisdicional das

estruturas normativo-punitivas contempladas no

ordenamento jurfdico, principalmente na seara

penal (principio da tipicidade). Isso nao implica

dizer que nao possa existir certo grau de criativi

dade jurisdicional quanto a alguns aspectos das

estruturas punitivas. De mais a mais, nao se pode

olvidar que por tras de toda estrutura normativo

punitiva existe, tarnbem, em tensao dialetica, 0 ius

libertatis do cidadao e as clausulas assecuratorlas

do devido processo legal, que tarnbern sao objeto

de inestirnavel atividade jurisdicional herrneneu

tico-criativa.

2) modelos juridicos jurisdicionais autono

mos: na vlsao de Reale sao os modelos jurisdicio

naispor excelencia, cuja existencia decorre da cor

rela~ao de dois principios fundamentais, a saber:

"a) 0 juiz nao pode deixar de sentenciar a pretexto

de lacuna ou obscuridade da lei; b) quando a lei for
omissa,0 juiz procedera como sefora legislador."65

o proprio Miguel Reale fornece, como exemplo, a

63 REALE, Miguel. Li~{jes Preliminares deDireito. 27.ed.Sao Paulo:
Saraiva,2007, p, 169.

64 REALE, Miguel. Fontes e Modefos do Direto: para um novo
paradigma hermeneutico. Sao Paulo: Saraiva,2002. p.70.

6S REALE, op.cit., p.70.
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consaqracao. pelo Supremo Tribunal Federal. da

tese, sustentada por Rui Barbosa, do emprego do

habeas corpus para defesa da "posse de direitos

pessoais" violados por abuso ou desvio de po

der, numa epoca em que tais direitos ainda nao

eram salvaguardados por mandado de seguran

ca. Outro exemplo citado por Reale diz respeito a

disciplina das relacoes entre concubinos, dada a

lnexistenc!a de disposicoes legais sobre a especie,

preservando os direitos de quem houvesse, por

seu trabalho, contribufdo para a formacao de uma

sociedade de fato, merecedora de amparo."

Em realidade, a tipologia ora examinada

deve ser orientada, implicitamente, pelo criterio

da predominancia - modelos jurisdicionais pre

dominantemente subordinados e modelos juris

dicionais predominantemente aut6nomos -, na

medida em que, de um lade, nao conseguimos

vislumbrar atividade jurisdicional sem certo grau

de criatividade herrneneutlca e, por outro lade,

tambern nao conseguimos visualizar construcces

jurisprudenciais completamente divorciadas de

um substrato normativo primario minimo, pols,

afinal de contas, a explicltacao dos fundamentos

juridicos constitui um dos requisitos de qualquer

peticao iniciaL

Assim,tendo em vista a cornpreensao de que

toda decisao jurisdicional redunda, ao menos, em

um grau minimo de atividade criativa, reputamos

que os modelos jurisdicionais subordinados nao

guardam correlacao com 0 brocado in claris ces

sat interpretatio. Erealmente dificil imaginar, no

contexto das lides forenses, a ausenciade um grau

minima de atividade criativo-interpretativa dos

agentes diretamente envolvidos em tais conflitos.

Abordando a enorme literatura acerca do

conceito de interpreta~ao, Mauro Cappelletti

menciona que 0 resultado principal desta ampla

discussaofoi 0 demonstrar que, com ou sem cons

ciencia do interprete, certo grau de discricionarie

dade e, pois, de criatividade mostra-se inerente

a toda interpreta~ao. Em realidade, prossegue 0

jurista italiano, interpreta~ao significa penetrar os

pensamentos, inspira~oes e linguagem de outras

66 REALE, op.cit., p.71.
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pessoas com vistas a compreende-los e, no caso

do juiz, reproduzi-Ios, aplica-los e realize-los em

novo e diverse contexto de tempo e lugar."

Em realidade, os modelos jurisdicionais

predominantemente subordinados revelam que

muitas leis,adotadas como fundamentos dascau

sasjudiciais, trazem em si um elenco completo e

suficiente para a incidencia dos elementos consti

tutivos das faculdades, prerrogativas, responsabi

Iidades e deveres contemplados em seu conteudo

normativo, ainda que demandem certo grau de

atividade criativo-interpretativa. A resolucao des

sas questoes pelo Poder Judiciario nao operam

inova~ao naordemjuridica deforma prima ria,mas,

de qualquer sorte, complementam 0 procedimen

to complexo de efetividade das normas juridicas

sob 0 pressuposto do conflito. Euma especie de

complemento criativo em menor grau da norma

de direito por intermedio da funcao jurisdicional,

que completa seu ciclo de perfeicao no ambito e

com 0 colorido da realidade social. A aplkacao ju

risdicional de normas impositivas de tributos, de

faltas administrativas e de tipos penais cerrados

normalmente rende ensejo a modelos jurisdicio

nais predominantemente subordinados.

Importa anotar tarnbern, conforme veremos

no proximo topico, que os modelos jurisdicionais

nao sao figuras estatkas e, por isso, um modelo

jurisdicional subordinado pode cambiar para um

modelo jurisdicional autonomo ou reciprocamen

te, como na hlpotese de superveniente regula

rnentacao legislativa pormenorizada de uma de

terminada sltuacao outrora lacunosa no sistema

normativo.

Nessa ordem de perspectivas, Inocencio Mar

tires Coelho assinalaque quando juizes e tribuna is

emprestam sentidos novos a um mesmo enuncia

do normativo, em verdade estao a produzir no

vos enunciados, embora mantendo inalterada a

sua roupagem verbal, funcionando, assim,"como

instancias heteronornas de criacao abreviada do

direito." 0 significativo numero de declsoes di-

G7 CAPPELLETTI, Mauro. Juizes Legis/adores? Traducao de Carlos
Alberto Alvaro de Oliveira. PortoAlegre: SergioAntonio Fabris
Editor, 1993. p. 21.

vergentes sobre um mesmo texto legal, situa~'

relativamente comum nos repertorios de jurisp

dencia, denunciam que as mudancas que se 0

ram continuamente no processo historico-so

de apllcacao do direito exige "solucoes nova

imediatas, que nao podem aguardar as sem

demoradas declsoes legislativas". 68

Assim,a dinamica dos modelos jurisdicion

confere longevidade a inurneros textos leg

pelo menos quanto 11 sua "roupagem verb

como ocorreu com inurneros dispositivos do

digo Civil de 1916 e do Codiqo Comercial de 1

ate serem revogados pelo Codiqo Civil de 20

assim como as mutacoes constitucionais torna

perene a roupagem das normas magnas, opera

do-se, contudo, a sua atualizacao do ponto de v
ta historico, politico, juridico e social.

De ha muito ja ensinava Jean Cruet:

Ha, porern, outra especie de re
sao, invisivel e poderosa, e a que resul
da acao continua dos costumes politic
uma Constltulcao reve-se cada dia p
sua propria aplicacao, porque as instit
~oes que ela estabeleceu tem por elem
t05, sem cessar renovados, homens
pensam e que atuam em face duma
dade rnutavel/"

Diante disso, replse-se, a depender do gl

de tal dlstancia hlstorica e da intensidade das m

dances experimentadas na conjuntura politi

juridica e cultural da sociedade, a re-Ieitura ju

dicional de normas legais, inicialmente abrange

tes de todos os componentes imprescindlveis

sua plena aplicabilidade, podem conduzir a u

verdadeira transfiquracao de um modelo juris

cional subordinado para um modelo jurisdicio

autonomo podendo, em muitos casos.

Vale, neste ponte, relembrar a passagem

Reale quando afirma que uma construcao jur]

prudenciaI inovadora pode ser obtida por inte

rnedio de uma "conexao de dispositivos, ate ent

considerados separadamente, ou, ao contrarl

G8 COELHO, Op. cit., p. 39.

M CRUET, Jean.A Vida doDireito eQ Inutilidade des Leis. 2.ed Le
SP: Edijur, 2003. p. 73.

mediante a separacao de preceitos por largo tem

po unidos entre Si."70

Assim, pode ocorrer que uma determina

do instituto juridico, lido e aplicado a partir de

elementos extraidos do seu proprio contexte

intra-normativo, seja reconstruido ou significati

vamente ampliado a partir da disjuncao de suas

partes integrantes, em ordem a cornpatibillza-lo,

por lnterrnedio da ferramenta herrneneutlca, com

a "natureza singular do presente" e com "as vias

imprevisiveis da Iiberdade".

De uma certa forma, tal postura herrneneu

tica nos remete ao rnetodo topico-problernatico.

Inocencio Martlres Coelho, na esteira do pensa

mento de Boockenfoorde, assinala que "e natural

o recurso ao processo toplco orientado ao pro

blema, para remediar a insuficlencia das regras

dassicas de interpretacao e evitar 0 non liquet,

que ja nao epossivel pela existencia da jurisdicao

constltucional.'?'

Talvez nenhuma disciplina juridica tenha

mais influencia direta da [urisprudencia do que 0

direito processual, que e a propria [urisdicao em

movimento, tanto que, antigamente, era denomi

nado "direito judiciario". As reformas legislativas

da processualistica civil, penal e do trabalho sao,

quase todas, meras consaqracoes da jurispruden

cia,que constitui 0 grande laboratorio criativo do

direito processual.

Em suma, em maior ou menor grau, a juris

prudencia, como 0 grande laboratorio social da

dialeticidade da expenencia juridica, desempe

nhou e desempenha um papel de destaque na

evolucao do direito no Brasil.

3 0 FENOMENO DA LEGALlZAc:;:Ao

DAJURISPRUDENCIA EOS SEUS

REFLEXOS NA CONSTRUc:;:Ao

10 REALE, Miguel. Li~oes Preliminares deDireito. 27. ed. SaoPaulo:
Saralva, 2007. p. 168.

/1 COELHO, op. cit.,p. 84.
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LEGISLATIVA DO CODIGO CIVIL DE
2002

3.1 A leqallzecao da [urlsprudencia

o fenorneno da leqalizacao da jurispruden

cia, principalmente aquela produzida no contexte

dos modelos jurisdicionais autonornos, e a prova

inconteste de que a funcao jurisdicional inova no

cenario juridico. Realmente, sea funcao jurisdicio

nal fosse tao-so a mera explicitacao de categorias

legislativas previas, nao haveria sentido 0 Poder

Legislativo encampar 0 conjunto reiterado de jul

gados e Ihe conferir 0 statussuperveniente de lei.

Entendimento contrario reduziria a encampacao

legislativa da [urisprudencla a uma especie de tau
tologia legiferante, plenamente inconcebivel dian

te da multiplicidade das sltuacoes envolvendo 0

fenomeno sempre crescente nas diversas areas

da clanda juridica, como 0 direito constitucional,

administrativo, trlbutario, processual, penal, civil,

ambiental, prevldenclario, etc, como veremos

adiante.

Em realidade, os resultados gerados pelo

grande laboratorio social da dialeticidade da ex

periencia juridica - a [urlsprudencia - constituem

um material valioso para 0 legislador, inclusive

para a sua rediscussao no ambito do processo le

gislativo, tendo em vista as intrinsecas e intensas

relacoes entre 0 "direito prometido" pela lei e 0

"direito realizado" pela [urisprudencia. Em suma,

o conjunto reiterado de declsoes judiciais sobre

um mesmo tema e 0 resultado empirico-juridico

do intercamblo dialetico entre a leqislacao geral e

abstrata e a realidade hlstorico-cultural.

Obviamente, os resultados obtidos pelajuris

prudencia diante do seu proprio papel sintetiza

dor dos estudos de impacto hlstorico-cultural das

regras de direito no ambito da realidade tarnbern

podem causar frustracoes sociais, principalmente

diante de llrnltacoes de ordem economico-politica

e de aspectos culturais como 0 conservadorismo

e 0 apego 11 tradlcao, a dlstancia entre 0 sistema

jurisdicional e a sociedade, principalmente em

funcao da construcao ainda predominantemente

fechada da Iinguagem juridica, a morosidade de

sarrazoada dos processos judiciais, dentre outros

307



•

308

Escola de MagistraturaFederaJ da Primeira Reqlao

fatores bloqueantes que serao examinados no Ca

pitulo 05.

5em embargo de tais clrcunstanclas e da ne

cessidade de uma reflexao critica constante diante

dos julgados, a indubltavel vantagem do fenorne

no da leqalizacao da jurisprudencla e a economia

democratica gerada pelo procedimento politico,

que tarnbern acarreta uma economia de tempo

e de dinheiro por parte dos jurisdicionados, vis

to que, em principio, nao serao necessarlos dis

pendlos decorrentes de interrnedtacao jurldico

profissional. Eque, por razoes de ordem cultural

e da resistencia de muitos agentes publicos e de

instltulcoes privadas, ainda nao existe no pais um

sentimento de obrigatoriedade da jurisprudencia,

por mais pacifica e remansosa que seja.

De outro lado, a leqalizacao da jurisprudencia

tambem se exterioriza por interrnedlo da polltica

executivo-Iegislativa de transacoes entre 0 Po

der Publico e os administrados-jurisdicionados, 0

que redunda em grande economia e numa maior

racionalidade do sistema jurisdicional, principal

mente na esfera federal, no sentido de prevenir ou

atenuar as demandas de massa que vern sistema

ticamente abarrotando 0 Judlciario brasileiro.

Um estudo paradigmatico e pioneiro sobre 0

assunto foi realizado pelo Departamento de Pos

qraduacao na Universidade Gama Filho (RJ) - cur

sos de mestrado e doutorado na area do direito

tributario. Ricardo Lobo Torres noticia que 0 tema

de pesquisa sugerido para os cursos de mestrado

e doutorado da referida Institulcao no ano de 1992

foi a "Correcao Legislativa da Jurisprudencia em

Materia Trlbutaria", ou seja, sobre a superacao de

decisoes judicia is pelas novas normas emanadas

do Legislativo. Durante os trabalhos, entretanto,

ficou evidenciado que a correcao legislativa ocor

ria poucas vezes na nossa pratica juridica, 0 que

redirecionou a pesquisa tarnbern para aquelas hi

poteses em que a jurisprudencla exerce 0 papel

de fonte formal do direito trlbutario ou em que

aparece como inspiradora da leqislacao,

Um dos resultados surpreendentes da men

cionada pesquisa diz respeito ao papel desempe

nhado pelo Supremo Tribunal Federal em prol do

desenvolvimento legislativo do direito tributario

brasileiro, inclusive com a consaqracao const

cional do principio da anterioridade. Por sua r

vancia aos deslgnios do presente estudo, edl

de registro 0 seguinte excerto do artigo de Ri

do Lobo Torres, verbis:

o STF fol pr6digo em oferecer aspre
sas para a ulterior leqislacao trlbutarla. T
o tema da repetlcao do indeblto trlbutarl

ex.,disciplinado nos arts. 165 e 55. do Cl'N,
inequfvoca lnsplracao pretoriana (5umula

e 546). 0 princfpio constitucional da anter
dade, hoje estampado noart. 150, III, 'b',da
encontrou apoionos julgados do 5TFao
tempo da CFde 1946, sintetizados na Su
66: 'E legftima a cobranca do tribute que
ver sido aumentado apes 0 orcarnento,
antes do infcio do respectivo exercicio f
ceiro.

Alguns impostos especfficos, como
cidentes sobre a propriedade lrnobillaria (I

IPTU, causa mortis e ITR), sofreram 0 influxo

crtacao jurisprudencial do 5TF, como d

mentou competentemente 0 mestrando P
Marcos Juruena Villela Souto, tambem Pr

radardo Estado, nasua colaboracao apesq
acadernica.ja publicada."

E importante consignar que 0 direito tri

tario e um dos temas mais delicados do Esta 0

dada a sua Intima conexao com 0 desenvolvimef

to nacional e tendo em vista que constitui 0 teci

normativo da principal fonte de arrecadacao

recursos financeiros: a tributacao. Dai a furta fis

sempre crescente do Poder Publico, 0 que enal

ce as conquistas historicas dos contribuintes

rante 0 Supremo Tribunal Federal

Por outro lado, as 0 fen6meno mais freqO

te nessecampo e a consaqracao legislativa sup

veniente de [urisprudencia que inovou, no to

ou em parte, 0 cenario juridico.

Alern do direito tributario, 0 fenorneno da I

qallzacao da jurisprudencia ocorre, praticament

em todas asareasdo direito, principalmente aqu

las mais debatidas no Poder Judiciarlo. Verem

no proximo topico, especificamente, a colabor

~ao da jurlsprudencla no campo do direito civil.

72 TORRES, op. cit.,p. 11.

3.2 0 cereter dlscurslvo-cooperatlvo da jurispru

dencia e a construcao social de novos direitos civis por

intermedioda funcec jurisdicional

Se e verdade a drcunstancla de que aquele

que "vive a norma acaba por lnterpreta-la ou pelo

menos co-Interpreta-la?", tarnbern e certo que

o termometro social para a releitura das normas

abstratas e para 0 processo de (rejconstrucao do

Direito perante os interpretes jurfdicos, a partir da

dinamica dos conflitos, e 0 sentimento de injus

tica experimentado pelo destinatario da norma

ainda no contexte de sua interpretacao sociolo

gica no mundo da vida. Obviamente, dada a sua

Indole manifestamente subjetiva, tal sentimento

de injustica devera ser submetido a um processo

previo de avaliacao tecnico-jurfdica no afa de se

apurar 0 preenchimento das condlcoes legais para

o exercicio legltimo do direito de acao, condlcao

necessaria para a feitura de uma peticao inicial.

Desse modo, a construcao de toda e qual

quer jurisprudencia inicia-se ainda no campo da

realidade social de onde surqirao os conflitos em

tome das interpretacoes conferidas, a priori, pelos

destinatarios diretos da norma geral e abstrata.

Uma surnula do Supremo Tribunal Federal ou

do Superior Tribunal de Justice, no mais das vezes

e a depender da materia veiculada, e a resultante

de um nurnero expressive de processos judiciais

ajuizados nos diversos rincces do pals com assuas

milhares de peticoes iniciais, as quais, 11 sua vez,

extemam as construcoes juridicas dos participes

das diversas realidades sociais e qeoqraficas e dos

profissionais do direito das mais variadas forma

coes jurldicas e diferenciadas pautas de valores.

Desses processos surgem uma multiplicidade de

depoimentos pessoais, contestacoes, cotas minis

teriais, perlcias, outros estudos tecnicos, senten

cas, recursos, arg(jj~oes orais, acordaos, enuncia

des, com a participacao de inumeros profissionais

do direito das diversas instanclas judlciarias, den

tre eles, advogados, defensores publicos, mem-

13 HABERLE, Peter. Hermeniutica Constituciona/: A Sociedade
Aberta des lnterpretes da Constltulcao: Contrtbukac para
a lnterpretac;ao Pluralista e Procedimental da (onstituil;ao.
TradUl';ao de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris, 2002. p. 13.
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bros do Ministerio Publico, magistrados em geral

(jufzes, desembargadores e Ministros), assessores

e demais servidores do Poder Judiciarlo, do Minis

terlo Publico, da Defensoria Publica, dos peritos

judiciais, dos estaqlarios dos escritorlos de advo

cacia, das partes processuais (cidadaos em geral,

associacoes, sindicatos, empresariado, etc), inter

venientes, oponentes, assistentes, amicus curae,
etc. Eis um terreno inovador do direito singular

mente mais fertll, mais ample e mais participativo

do que qualquer processo legislativo.

Imagine-se, por exemplo, a situacao de injus

tica que foi vivenciada pelas mulheres concubinas

no contexto historico marcado pelo machismo

extrema e por um alto grau de conservadorismo

social. Tal sentimento de Injustica foi 0 fato social

ernbrionario que levou 0 Supremo Tribunal Fede

ral a editar a Surnula 38074
, depois de amplos de

bates jurfdicos mediados pelas Instanclas ordina

rias e por longos anos em prol db reconhecimento

das consequencias jurldico-patrimoniais advindas

do concubinato (processo de co-lnterpretacao). E

intuitive que tais pessoas,verdadeiras "forcas pro

dutivas de interpretacao", levaram aos interpretes

jurldicos os elementos ambrionartos da realidade

social para a construcao das teses que culmina

riam com a edicao da Surnula 380 do STF.

Em suma, 0 mencionado verbete sumular

nao foi fruto isolado de uma tese construlda por

uma "mente juridica iluminada" ou fruto exclusivo

dos trabalhos intelectuais de um seleto colegiado

de Ministros, mas, acima de tudo, foi a resultan

te do trabalho diutumo de mil hares e milhares

de cldadaos perante a realidade da vida e sob a

dina mica dialeticas dos conflitos, eis que viven

ciaram diretamente as mazelas oriundas da lacu

na normativa do ordenamento juridico naquele

contexto historico, e perante 0 Poder Judiclario,

juntamente com os interpretes jurldicos em seus

diferenciados papeis no processo e nas diversas

instancias judiciarlas.

74 BRASIL SupremoTribunal Federal. Sumula380:"Ccmprovada a
existencia de sociedade de fatoentreosconcubinos, ecabivel a
suadissolu~ao judicial,coma partilhado patrim6nioadquirido
peloesfor~o comum".
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Nessa ordem de consideracces, merecem

ser relembradas as palavras de Roberto Lyra Filho,

quando afirma que 0 direito legltimo nao surge

de um berco metafisico ou configura um presente

generoso dos deuses, mas, antes de tude, brota

das oposicoes, dos conflitos e do caminho penoso

do proqresso.""

Isso nao quer dizer que 0 Judiciario, como 0

grande ancoradouro dos conflitos juridlcos, deva

se transformar em mero chancelador das interpre

tacoes populares do direito; mas, de toda sorte,

tem 0 dever de garantir uma efetiva e significativa

participacao dos destinatarios das normas juridi

cas nos processos judicia is, para se aproximar, 0

mais posslvel, da ldela que i1umina 0 cerne das ca

tegorias jurldicas sob 0 prisma da realidade social

e sob 0 manto da partlcipacao plural e coopera

tiva de todos os atores envolvidos na construcao

dialetica do direito.

Veja-se, asslm, que 0 "direito civil dos com

panheiros ou da unlao estavel", que contaminou

todas as leqislacces modernas (C6digo Civil de

2002, direito constitucional, previdenciario, tribu

tario, etc) foi fruto de uma diuturna construcao

jurisprudencial ao lange da hist6ria, a qual, a sua

vez, foi consequencia das acoes de milhares e mi

Ihares de pessoas que viviam as injusticas de uma

ausencia de reqularnentacao juridica de tais feno

menos de natureza civil-familiar-patrimonial.

3.3 A leqallzacao da [urlsprudencia no ambito do

C6digo Civilde 2002

Assinale-se, a partir das perspectivas tracadas

ao lange do presente estudo, que 0 C6digo Civil

de 2002 consagrou, do ponto de vista legislativo,

lnumeros precedentes jurisprudenciais fixados a

partir da interpretacao do vetusto C6digo Comer

cial de 1850 e do C6digo Civil de 1916, qracas ao

ample debate social a que foram submetidos tais

diplomas perante 0 Poder Judiciario ao fango das

decades em que vlqorararn."

75 LYRA FILHO, Roberto. 0 que e Direito. 17. ed. Sao Paulo:
aresntense, 2008. p. 99.

76 Neste sentido, Rebeca Ferreira Brasil, no artigo intitulado
"Apontamentos sabre 0 Diretto das Obrlqacoes sob a atka
do C6digoCivil de 2002",aneta que "a principal caracterlstlca
desse c6digo e a leqallzacao de rnaterlasja consolidadas pete

Jose Roqerio Cruz e Tucci, em profunda

quisa sobre a jurlsprudencla como fonte do direi

to", aborda 0 carater antecipat6rio (em rela~ao ~

lei) e paradiqrnatico da [urisprudencia em materi

de direito de familia e a sua leqalizacao perant

o C6digo Civil de 2002. 50b tal aspecto, registr

o autor que "as imimeras lnovacoes inserida

em nosso novo C6digo Civil nada mais repr

sentam do que a mera recepcao, pela lei escrit

de orlentacao jurisprudencial sedimenta

da." Dentre as contrlbuicoes mencionada

constam 0 crescente prestfgio da figura p

terna em termos de guarda"; a mitiga<;:

do elemento culpa para desconstituicao da ob

ga~ao ahmentar": a longa e rica trajet6ria dos d

reitos da concubina - desde 0 reconhecimento

indenizacao prevldenciaria, em caso de morte d

segurado, ate a plena requlamentacao legislati

da unlao estavel."

Jose Rogerio Cruz e Tucci reconhece a i

portancia da Sumula 380 do STF (reconheciment

dos efeitos patrimoniais decorrentes da socieda

de fato entre os concubinos), editada na vigen

do C6digo Civil de 1916, como um dos element

fundamentais para 0 desenvolvimento legislat

vo da unlao estavel, primeiramente pelo art. 22

§ 3°, da CF/88 ate a disciplina dos artigos 1.723

1.727 do C6digo Civil de 2002."

o valioso estudo de Jose Roqerio Cruz e Tu

ci tarnbern assinala a lmportancia da jurisprude

cia na concretizacao e na atual disci pi ina norm

tiva do principio da boa-fe objetiva no C6digo d

Defesa do Consumidor e nos arts. 113,421 e 42

do C6digo Civil de 2002. Quanto aos direitos d

personalidade, acentua 0 autor:

Entre nos, muito antesda promulqac

da Carta Magna de 1988, loram sem du .

usos e costumes, bem como pela [urlsprudencia". Dlsponl
em: <htto: www.direitonet.com.brarti os x 172717 7
Acesso em:16out.2008.

n TUCCI, Jose Roqerio Cruze. Precedente Judicial como
Direito. SaoPaulo: Revista dosTrtbunals, 2004.

7B 8RASIL. C6digoCivil (2002).Art.1.584.

79 BRASIL. C6digoCivil (2002).Art.1.694,§ 2°.

BO TUCCI, Jose Roqerlo Cruze. Precedente Judicial como
Direito. Sao Paulo: RevistadosTribunals,2004.p. 288.

Bl Id.,Ibidem,p. 288-289.

os precedentes judiciais que descortinaram

os prindpios e as caracterfsticas comuns dos

diferentes direitos da personalidade, no senti

do de delimlta-los e possibilitar a sua ulterior

sisternatizacao."

A consaqracao legislativa da lesao, como

causa de invalidade do neg6cio juridico (art. 157

do novo C6digo Civil), a resolucao por excessiva

onerosidade (arts. 478/480 do novo C6digo Civil)

e a disciplina do enriquecimento sem causa (arts.

884/886 do novo C6digo Civil) sao outras contri

buicoes introduzidas por interrnedio dos prece

dentes judicia is, segundo preleciona Jose Roqerio

Cruz e Tucci."

3.4 A influencia da jurisprudencia quanto asupres

sao no atual C6digo Civil de 2002 de antigos institutos

de direito civil em face do seu desuso social

Pode acontecer, ainda, que a edicao de um

preceito legislativo entre em descompasso com

um modelo juridico construido socialmente. A

depender do seu grau de eficacla e irnportancia

acabara prevalecendo sobre os modelos legais,

"os quais entram em eclipse, suscitando 0 delica

do problema da derroqacao das leis pelo desuso",

conforme arguta observacao de Miguel Reale."

o fenorneno da revoqacao das leis pelo de

suso e a prova cabal de que a destlnatarla ultima

da ordem juridica e a pr6pria parcela que vivencia

a sua realidade e toda sorte de lnovacao jurldica

que pretender ganhar efetividade na esfera coti

diana, seja de natureza legislativa, executiva ou

jurisprudencial, devera ser construida com a co

laboracao hermeneutics inestimavel dos cornpo

nentes da sociedade diretamente alcancada pelo

processo de crlacao normativa.

Jose Rogerio Cruz e Tucci nos fornece um

valioso exemplo de revoqacao de normas legais

pelo seu desuso social e, consequentemente, pelo

seu desprezo por parte dos Tribunais do pals. A

superacao cultural do crime de adulterio tarnbern

gerou 0 completo desuso do correlato impedi

mento matrimonial entre 0 conjuqe adultero e

81 Id., Ibidem, p. 290.

B1 ld. Ibidem,p.293.

81 REALE, op.dt., p.69.
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o seu co-reu, ate ser completamente abolido do

texto do art. 1S21 do novo C6digo Civil. Tambern

convern registrar outro exemplo fornecido pelo

citado autor:

Tambern 0 defloramento da mulher,

como causa de anulabilidade de casamento,

perdeu forca nos Tribunais e, com 0 passar do

tempo, foi acintosamente desconsiderado pe

los precedentes judlclais, ate deixar de ser de

duzido como causa de pedir."

No fundo, toda a engenharia herrneneutlce

atual, com uma gama ccnslderavel de metodos,

f6rmulas, criterios e princfpios e para fornecer ao

interprete e ao aplicador do direito instrumentos

passlveis de adequar as categorias abstratas a rea

Iidade e as necessidades da vida cotidiana. Eque,

conforme assinala Inocencio Martlres Coelho

"a vida do direito nao tem sido 16gica, tem

sido experiencia"."
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disposto nos seus artigos 9°, 15 e 16, revela que

a Lei n. 6.830, de 1980, nao estabeleceu gradac;ao

entre 0 dinheiro e a carta de franca, mas, antes,

conferiu-Ihes verdadeira equlparacao juridica.

Eque 0 artigo 15 da LEF, em seu inciso I, fa

culta ao executado substituir a penhora efetivada,

por dinheiro ou fianca bancaria, demonstrando

assim a similaridade juridica das duas figuras.

Ademais, 0 artigo 16 do mesmo diploma le

gal, ao fixar a data inicial para compute do prazo

de embargos, estabelece, nos incisos I e II, a regra

apllcavel para 0 deposito e para a carta de fian

c;a - donde se extrai uma vez mais a equiparacao

juridica de ambos - em contraposicao as demais

formas de garantia, prestadas por penhora, cujo

prazo encontra-se tratado no inciso III.

Esse0 caminho trilhado pela [urisprudencia,

conforme precedentes do STJ e do TRF-1' Regiao,

sendo digno de nota que 0 primeiro deles trata,

inclusive, de sttuacao inverse, em que 0 devedor
obteve substituicao de deposito em dinheiro
pela apresentacao de fianca bancarla, verbis:

"TRIBUTARIO. EXECUc;Ao FISCAL. ARRE
MATAc;Ao EMBARGADA. SUBSTITUlc;AO DO
PAGAMENTO EM DiNHEIRO POR FIANc;A BAN
CARlA. APLlCAc;AO ANALOGICA DO ARTIGO
15,I DA LEI N°6.830/80. POSSIBILIDADE.

1. "0 art. 15,I, da Lei 6.830/80 conferea
fianca bancaria 0 mesmo status do deposito

em dinheiro, para efeitos de substltulcao de

penhora, sendo, portanto, instrumento sufi
ciente para garantia do executivo fiscal". (REsp

660.288/RJ, ReI. Min. Eliana Calmon, DJU de
10.10.05).

2. Somente a Fazenda Publica ou 0 exe

cutado poderao requerer a substituicao da

penhora, mas nunca 0 depositario (art. 15, I da

LEF).

3. Possuindo 0 mesmo status que 0 dl

nheiro, quando embargada a arrematacao,

Tema recorrente, no cotidiano forense, tem

se revelado 0 debate acerca da substituicao da

garantia do credito tributario, prestada pelo deve

dor na instancia judicial, atraves de carta de fianca

bancaria.

Esta pretensao, no mais das vezes, traz como

fundamento uma aparente dernonstracao de boa

saude financeira, da sociedade responsavel pelo

credito trlbutario, exteriorizada na declaracao

publica de pagamento de dividendos a seus acio

nistas, obriqacao legal das sociedades anonlrnas,

a qual, nao rare, pretende a Fazenda Nacional

obstar em beneficio da substituicao da garantia

de seu credlto,

Argumenta-se, ademais, com a fiquracao do

dinheiro como primeiro bem na ordem de grada

c;ao do artigo 11 da Lei de Execuc;6esFiscais, aliada

ao fato de que 0 artigo 1S, II, do mesmo diploma

legal, autoriza a substltuicao da garantia em qual

quer fase do processo.

Cabe destacar, logo de inicio, que a subs

titui~ao de deposito ou penhora, validamente

efetivados como garantia de credito tributario,

constitui medida excepcional para a qual sefaz
necessaria caracterizacao do interessejuridico,
que se da caso comprovada sua utilidade e neces

sidade, seja para 0 credor ou para 0 devedor.

Na hipotese em comento, desde que afasta

da ocorrencia de qualquer vicio na carta de fian

ca bancaria, prestada por prazo indeterminado e

oportunamente aceita pela Credora, quando de

sua apresentacao, sem qualquer aleqacao de que

se revele inldonea ou insuficiente, nao se mostra

viavel tal pretensao.

Observe-se, nesse ponte, que 0 artigo 11 da

Lei n. 6.830, de 1980, privilegia 0 dinheiro na or

dem das garantias. Contudo, uma interpretacao

sistematica da norma referida, tendo presente 0
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sem lmissao na posse do bem, deve-se permi
tir que a fiance bancarla possasubstituir a exi

qencia do deposito em dinhelro, por aplicacao
analoqlca do art. 15, I da LEF.

4. Recurso especial improvido." (RE

643097/R5, Ministra CASTRO MEIRA,04.4.2006)

(osgrifos sao nossos)

''TRIBUTARIO E PROCESSUAL CIVIL 

SUBSTITUI<;:Ao DE GARANTIA - DEP6sITO JU

DICIAL E FIAN<;:A BANCARIA: EQUIVALtNCIA

(ART. 9', § 3', DA LEI N. 6.830/80) - AGRAVO

PROVIDO MONOCRATICAMENTE- AGRAVO IN

TERNO NAo PROVIDO.

1. A decisao do juiz nao esta adstrita a
exlstencla de sumule ou jurtsprudencta dorni

nante do STFou de tribunal superior. 0 art. 557

confere ao julgador ccrnpetencia para decidir

monocraticamente tambem em outros cases,

como agravo manifestamente inadrnlssfvel,

improcedente ou prejudicado, sem que isso

signifique afronta ao principle do contradit6

rio, da ampla defesa, e/ou vlolacao de normas

legais, porque atende aagilidade da prestacao
jurisdicional.

2. 0 art. 15, I, da Lei n. 6.830/80 nao esta

belece grau de preferenda entre 0 dinheiro e a

fianca bancaria; trata-as igualmente, tendo em

vista 0 altlssimo grau de Iiquidez e certeza da

fiance, como estabelece 0 art. go, §3°, da Lei n.

6.830/80: "A garantia da execucao, por meio de

deposito em dinheiro ou fiance bancarla, pro

duz os mesmos efeitos da penhora". Ademais,

lie titulo executivo extrajudicial, Iiquido e ext
gfvel nos Jimites da quantia garantida, a carta

de fianca bancaria (...)" (STJ, REsp n. 5.825/PA,

ReI. Min. ATHOS CARNEIRO, T4, unanlme, DJ

30109/1991 ).

3. E reconhecido 0 dlretto de que 0 de

vedor garanta, a qualquer tempo, sua dfvida,

seja para garantia do jufzo em futura (ainda

nao ajuizada) Execucao Fiscal ou como garan

tia dos debitos tributarlos cujo valor se discute

em acao, no case, ja ajuizada pelo contribuin

teo

4. Agravo interne nao provido.

5. Pecas liberadas pelo Relator, em

26/08/2008, para publica,aa do acordaa."

(AGTAG n' 2008.01.00.000994-2/BA,

Desembargador Federal Luciano Tolentino

Amaral, 7a Turma TRF-P Regiao, e-DJFl de

19.9.2008, 1l.mJ (grifas naa canstam do ori

ginal)

Diante detal quadro, nao se configura 0 pr

suposto essencial da substituicao da garanti

pedido do credor, consistente no risco daqu

prestada nao se mostrar habll aos fins a que

destina, seja pela insuficiencla, inidoneida

ou falta de Iiquidez.

Havendo carta de franca bancaria aceita p

ExeqUente, garantia esta que se equipara ao

posito em dinheiro, reveia-se inocorrente inter

se processual em tal substituicao,

Ahem do mais, 0 artigo 612, do Codlqo

Processo Civil, de aplkacao subsidiaria 11 Lei

6.830, de 1980, estabelece que a execucao de

se dar no interesse no credor, norma que ha

ser interpretada em consonancia com 0 dispost

no artigo 620 do mesmo diploma legal, segund

o qual, quando por varies meios 0 credor pud

promover a execucao, 0 juiz mandara que ela

faca pelo modo menos gravoso ao devedor.

Nesse aspecto, nao se pode olvidar a possl

bilidade de risco de lesao 11 devedora, na adoca

de medida extrema, requerida em casos que tais

como 0 eventual bloqueio de pagamento dos d

videndos (obriqacao legal da sociedade anonima

na forma do que dispoe a Lei n.' 6.404, de 1976);

pelo abalo na credibilidade de suas relacoes co

os acionistas, risco esse potencializado na atuall

dade, diante da recente crise economlca mundial

que teve como principal ingrediente a quebra d

confianca entre os agentes economlcos.

A irnposicao de tal risco 11 devedora so se jus;

tificaria, ate mesmo em obediencia ao principio

da proporcionalidade, quando iminente risco de

lesao tarnbern ao fisco, 0 que nao se verifica na

hipotese em que 0 credito respectivo esteja ga

rantido por fian<;a bancaria, a qual se equipara ju;

ridicamente ao deposito em dinheiro, para todos

os efeitos.

l.Introducao

o Estado brasileiro cornporta-se, muitas ve
zes, como inimigo do cidadao, seja quando pro
crastina a solucao de um processo judicial alern
do necessario, manejando os recursos possiveis
- mesmo alguns impossiveis -, contra sentences
e acordaos muitas vezes editados em consonan
cia com a jurisprudencia assentada dos Tribunais
superiores, quer do unificador da apllcacao da lei
federal, 0 Superior Tribunal de Justice - STJ, quer
da Constltuicao Federal de 1988 - CF/88, 0 Supre
mo Tribunal Federal.

Emais do que notorio 0 fato da Uniao, Esta
dos, Municipios e seus entes descentralizados se
rem a maioria esmagadora dos Iitigantes em juizo,
especialmente como reus, sem mencionar as se
guidas propostas de emendas 11 CF/88, tendentes
11 alteracao da regra de pagamento de precato
rios,visando ou a eternizar as dividas, ou 11 morte
do credor, 0 que ocorrer primeiro.

Nao fosse somente isso, 0 Estado brasileiro
desfruta, alnda, de um sem nurnero de prerroga
tivas processuais impensaveis de serem atribuidas
a qualquer outra pessoa: prazos amplamente dila
tados, lntlrnacao por vista dos autos, duplo grau
de [urisdicao obrlqatorio e quejandos.

Se tals concessoes legais eram justificaveis
no passado, quando a defesa dos entes publicos
poderia se dizer algo deficltaria em termos nurne
ricos', hoje seriam ao menos questlonavels, em
razao da extstencla de orqaos especializados na
defesa das pessoas politicas e de seus demais en
tes, a exemplo da Advocacia-Geral da Uniao e das
Procuradorias-Gerais dos Estados, para ficarmos
so nestes dois niveis da federacao, Sem mencionar
que a informatiza<;ao da burocracia com um todo

1 P.ex., no caso da Uniaoantes da (F/BB, quandosua defesa era
feita pelo Ministerio Publico Federal, que acumulava, entao,
aquele devercomasatribui~6es em materia criminal,

tornou agil aquilo que antes era demorado: um
pedido de inforrnacoes de um Procurador Federal
a uma representacao local de determinada autar
quia pode ser feito atraves de simples mensagem

de correia eletronico, com encaminhamento das
pecas essenciais ao pedido de tnforrnacoes pela
mesma via, digitalizadas. 0 retorno dos elementos
solicitados, do mesmo modo.

Tambern e prova do mesmo "cornportarnen
to inimigo" adotado pelo Estado brasileiro a ne
gativa sistematica, a esses mesmos cidadaos, do
minimo existencial que todo corpo social media
namente organizado deveria prover aos seus co
muns, como, por exemplo, as prestacoes relativas

11 educacao baslca e 11 saude publica'.

Na esfera federal, por exemplo, ha muito que

se deve questionar sobre a legitimidade e eficacia
da politica aparentemente adotada por entidades
previdenciarias que negam pedidos administrati
vos de beneffcios, para em seguida reconhece-Ios
na via judicial, em audlencias de conclllacao, em
que, na maioria das vezes, ha uma reducao nos
valores devidos aos segurados e beneficiaries de
prestacces previdenciarlas, travestida de transa

<;ao. Tal conduta parece apontar para a adocao
de uma politica de "acorncdacao" do orcarnento
fiscal dos entes publicos, gerenciados de modo
a distribuir mais amplamente os gastos ao lange
dos exercicios, deixando de pagar hoje para saldar

daqui a alguns anos. e com desconto.

De modo semelhante, mas sub-repticiamen
te, a face do Estado opositor, alem de violador dos
direitos fundamentais dos indlvlduos, mostra-se

quando 0 poder publico edita atos normativos
iniquos, vilipendiando 0 devido processo legisla-

2 t de ample e not6rioconhecimento a debilidade da prestac;:ao
de servi~os basicos - educa~ao e saude, para ficarmos com os
mais importantes - noticiada cotidianamente pelos meios de
comunicac;:ao e sentida na pete pela faixa de populac;:ao mais
carente.
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tivo e produzindo lei - em sentido ample - em

desacordo com a ordem juridica.

Mas, infelizmente, apesar da obvla i1egitimi

dade de tais condutas e de serem consideraveis as

vozes que se levantam contra tal ordem de coisas,

especialmente aquelas que se opoem aos prlvile

gios processuais antes mencionados, bem como

as razoes de fate a demonstrar que sao - hoje 

despropositados, eles estao longe de se extingui

rem, sem mencionar que outros acabam por ser

criados aqui e ali, pela via pouco republicana da

enxertia de materias estranhas no corpo de me

dida provisoria editada visando determinados as

suntos.

Foi 0 que ocorreu recentemente com a alte

racao do art. 1o-F da Lei n.O 9.494/97 - ela tarnbem

alterada por outro ate da mesma especie (MP n.O

2.180-35/2001) -, pela Medida Provisoria - MP n.O

457/2009, que pretendeu alterar 0 regramento

dos juros e da correcao monetaria nas condena

coes da Fazenda Publica relativas a qualquer ma

teria.

Esobre esta modlficacao que versa 0 presen

te artigo, no qual se procurara analisar a compa

tibilidade daquela alteracao com a Constitukao

Federal de 1988 - CF/88 e a leqislacao infraconsti

tucional de reqencia.

II. Urn breve hlstorico sobre 0 vefculo

da alteracao legislativa

Originalmente, a MP n.O 457/2009 so previa

alteracoes nas Leis n.O 8.212/91 e n.O 11.196/2005,

em relacao a parcelamento de credltos tributarlos

de responsabilidade dos Munidpios, decorrentes

de contribulcoes prevldenciarias", Mas, durante

a sua trarnltacao no Congresso Nacional - CN, a

MP sofreu uma enorme quantidade de ernendas",

versando materias das mais dispares possiveis,

se levado em conta seu objeto principal (direito

3 Cf. 0 texto original da MP, bem como a exposkao de motivos
do Ministro da Fazenda, dlsponlvel no sltlo da Presidencla da
Republica (www.planaJto.gov.br).

40itenta naCamara dosDeputados e dozeno Senado (ct. nositio
daCamara dosDeputados - www.camara.gov.br).

tributario). De uma so vez, passou a disciplina

reito processual civil (art. 4° da lei de conyers

direito civil (art. 5° da lei de conversao); e din~i

financeiro (arts.6°, 7° e 8° da lei de conversao

Muito embora nao haja, a priori, qual

impedimento para a apresentacao de emenda

texto da medida provisoria, e no minimo estra

que uma especie normativa destinada a veic

materlas urgentes e relevantes venha a servlr

meio para serem introduzidas lnovacoes leg

tivas talvez danosas aos ddadaos, sem maiOr.

debates parlamentares, a sorrelfa dos olhos

povo, como 0 caso das alteracoes no regrame

da correcao monetaria e juros nas condenac

impostas a Fazenda Publica'.

o fato e que a proposta de emenda para

terar 0 art. 1o-F da Lei n.O 9.494/97 somente foi

troduzida pelo 5enado Federal no Projeto de

de Conversao - PLC n.O 10/2009, este ultimo re

tado do texto aprovado na Camara dos Dep

dos - CD, quando de sua revisao por aquela

legislativa, atraves da emenda n.O 96 apresent

pelo 5enador Valter Pereira (PMDB-M5), ele

mo relator do projeto naquela casa.

Frise-se que a introducao daquela eme

mereceu apenas a seguinte justificativa no

cer de Sua Excelencia:

"Nao obstante as rnodificacoes intra

zidas pela Camara dos Deputados na MPV

457, de 2009, e os ajustes requeridos na re

<;ao do PLY n' 10, de 2009, algumas questa

de merlto continuam exlqlndo a atencac de

Casa. Sao elas:

1)(...)

(...)

SMuitoembora esse naovenha aseroobjetodoartigo, dtqa-se
passagem queaalterecaodo art. 40, § 8°,da Lei n.06.830/80 p
conversao da MPn.0457/2009 naLei n.s 11.96012009 parece vtc
a CF/S8, pols se conseguiu pela via indireta aquila que 0 te
constltuclonat veda peladlreta, etravesdo art.62, § 1°, lnds
alinea "b", coma redacao dadapelaEmenda Constltucional-;
n.s 32/2001.

«usc segundo a classlficacao da Camara dosDeputados, pais,
verdade, aqueledlsposltlvo foi introduzido no PLC n.O10/20
pelaEmenda n.O 91 - PLEN, pelamaodo proprio Senador rela
(ct. a integra da tramita~ao do PLC n.O 10/2009 na casa revisa
nositiowww.senado.gov.br)

'7) uniformizacao da atuallzacao mone
tarla e dos juros incidentes sobre as todas as

condenac;6es judiciais impostas aFazenda PU~

blica,de tal forma a assegurar aos credores os

indices oficiais de remunerecac baslca e juros
apJicados acaderneta de poupanca, os quais

julgamos suficientes para garantir a atualiza
c;ao da dfvlda, a remuneracao do capital e a
compensacao da mora(art.1o-F da Lei ne 9.494,

de 1997):

8) (•..J'"

Note-se que em nenhum momenta 0 texto

original do PLC n.O 10/2009 tratava de qualquer

materia que nao fosse aquela relacionada com 0

objeto inicial da MP n.O 459/2009,0 parcelamento

de debltos trlbutarios dos Munidpios, 0 que, por

si so, ja afastaria a justificativa apresentada por

Sua Excelencia acerca da exlstencta "de algumas

qusstoes de rnerlto" que continuariam a reclamar

a lntervencao do SF para solucao no corpo do PLC,

mesmo depois da rnanifestacao da CD.

Como, alern daquela, houve outras onze

emendas ao PLC aprovado na CD,ele fora devolvi

do a casa iniciadora, onde a relatora inicialmente

opinou pela rejeicao da emenda n.o 98 do Sena

do". Mas, ainda em plenario, simples anotacao

manuscrita no rodape do parecer original alterou

a proposta de rejei~ao para a oprovacao daquela

emenda, sem qualquer fundarnentacao que afas

tasseaquelas lancadas pela relatora 10.

Tudo aprovado, Sua Excelencla 0 Presiden

te da Republica cuidou de sancionar 0 projeto

de lei de conversao, transformando-o na Lei n.O

11.960/2009, como nao poderia delxar de ser, em

"Cf. a integra do parecer em http://Jegis.senado.gov.br/mate~

pdfl59878.pdf, acesso em 23/09/2009.

8 Videnotade rodape n."7.

"Cf a parecer proferido em plenarto disponivel no sltlo www.
camara.gov.br.

10 Verificando 0 documento eletrcnlco disponivel no sftio da
Camara dosDeputados, ve-se que a anotecao pela aprovacao
da emenda n.s 9 do Senado Federal ao PLC n.o 10/2009 parece
ter partido nso da relatora, Deputada Federal Rose de Freitas,
mas de um certo "Mozart", que nao seccnsecutu identificar no
sitio daCamara desDeputados dentreosparlamentares elettos
paraa legislatura em curso. Para esclarecer de mododefinitivo
a "paternidade" da "emenda ao relatorio acerca das emendas",
seria necessario consultaros anais daCD,trabalho incompativel
coma profundidade pretendida par esteartigo.

IJornada de DireitoCivil e Processual Civil

razao dos interesses apenas secundarios da Uniao

subjacentes as alteracoes empreendldas!'.

Feito este historico breve sobre a MP e sua

cria final, ja podemos analisar se a lnovacao em

materia de direito civil- taxa de juros moratorios e

remuneratorios - deu-se conforme 0 poder cons

tituinte idealizou.

III. Sobre a (in)cornpatibilidade da

alteracao no regrarnento dos juros nas

condenacoes da Fazenda Publica

A primeira pergunta que sepode fazer acerca

das alteracces introduzidas pela MP n.o 457/2009

seria se estavam presentes os requisitos da rele

vancia e urqencia para sua edicao, como reclama

o art. 62 caput da CF/88.

Ainda que avaliar a presence ou nao de tais

requisitos seja em regra vedado ao Poder Judi

clarlo, pois tai prerrogativa integraria 0 plexo de

competencies do Poder Executivo, 0 proprio STF

tem admitido excepcionalmente 0 controle judi

cial de sua pertinencia, a fim de seevitar 0 excesso

de poder na edlcao de tais especies normativas

pelo Presidente da Republica e a supressao das

cornpetencias exclusivas do Poder Legislativo l2
.

No caso da MP n.O 457/2009 e tendo em vis

ta os Iimites objetivos do presente artigo, nao se

cogita questionar a rslsvancla e a urqencia que

11 Sobre a dlferenca entre interesses primdrios e interesses
secundanos doEstado, videa li~1'10 clara e objetiva de BANDEIRA
DEMELLO, Celso Antonio. Curso dedireitoadministrativo. 13.ed.
Sao Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 63 a 65, especialmente
as ttens n. 16en.17.

tz "A~Ao DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - A QUESTAo
DO ABUSO PRESlDENCIAL NA EDI~Ao DE MEDIDAS
PROVlS6RIAS - POSSIBILIDADE DECONTROLE JURISDICIONAL
DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DA URG£NCIA E
DA RELEVANCIA ICF, ART. 62, CAPUD. I...) POSSIBILlDAOE
DE CONTROLE JURISDlCIONAL DOS PRESSUPOSTOS
CONSTITUCIONAIS IURG£NCIA E RELEVANClA) QUE
CONDICIONAM A EDI~Ao DE MEDlDAS PROVIS6RlAS.
I...J UTILlZA~Ao ABUSIVA DE MEDIDAS PROVIS6RlAS 
INADMISSIBILIDADE - PRINClplO DA SEPARA~Ao DOS
PODERES - COMPET£NCIA EXTRAORDINARlA DO PRESIDENTE
DA REPUBLICA. (STF, Tribunal Plena, ADI-MC n.O 2.213/DF, reI.
Min.Celso de Mello,decisao de 04/04/2002, DJde 23/04/2004,

p.7)
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motivaram a sua edicao na forma original pelo

Poder Executivo, tendo em vista a situacao finan

ceira conturbada de inumeros dos Municipios que

integram a federacao, especialmente em razao de

quest6es tributarias conjugadas com a queda nos

repasses do Fundo de Participacao dos Municipios
- FPM13, motivada pela dimlnulcao do volume de

arrecadacao federal, em razao da polftica de redu

~ao de alguns tributos da Unlao, como meio de

combate 11 crise financeira iniciada em setembro

de 2008 com a falencia generalizada de bancos

americanos.

a problema reside basicamente em dois pon
tos: na legitimidade da apresentacao de emendas

a medida provisorla sem pertinencia tematlca
com 0 seu objeto principal e a relevancla e urqen

cia que justificaria a alteracao do regramento dos
juros nas condenacoes da Fazenda Publica.

Em razao dos limites proprios deste trabalho,
ficaremos atidos a estas duas quest6es.

III. Eurgente e relevante introduzir

alteracao substancial em materia de
direito civil?

Nada melhor do que 0 bom e velho dlclona

rio para podermos fixar 0 que vem a ser algo "ur
gente e relevante".

Diz 0 Aurelio que urgente e algo "que urge;

que e necessario ser feito com rapidez; indis

pensavel, lmpresclndtvel?": enquanto relevante

e "de grande valor, conventencla, interesse ou
importante?".

Do ponto de vista jurfdico, poder-se-ia acres

centar que urgente e relevante para justificar 0

13 Quem milita na justrca federal sabe das lmlmeras demandas
ajuizadaspelosentesmuniclpais,querparaafastaranecessidade
de certldao negativa de debltos na cetebracao de convenlos
com 05 demais entes federados, quer para discutir urn sem
numeros de lancamentos de credltos trtbutarlos multos deles
parcelados, com0 fito de reduzir 0 passlvo daqueles entes.

14 HOLANDA FERREIRA, Aurelio Buarque de. Novo diciontlrio da
lingua portuguesa. 2.ed.Rio deJaneiro: NovaFronteira, 1997,p.
1.741.

IS HOLANDA FERREIRA, Aurelio Buarque de. Novodicionario da
Ifngua portuguesa. 2.ed.Rio deJaneiro: NovaFronteira, 1997,p.
1.479.

"atropelo" do devido processo legislativo

narlo e toda aquela situacao de fato que, eri

drando-se no conceito comum de tais adjet

reclame uma intervencao imediata do pode

bllco, de modo a salvaguardar riscos imine

autorizando-se 0 Poder Executivo a legisl~r

modo irnproprlo, vulnerando, inclusive, 0

cipio da sequranca juridica, que, em casos co

tais, 0 constituinte autorizou fosse preterid

detrimento de outro mais valioso, em concre

A toda evldencla, alterar a disciplina d

xasde juros pagas pelos entes publicos em con

nacoes impostas pelo Poder Judiciario nao eu

questao urgente, pois nao e algo que se p

fazer com rapidez, tampouco imprescindlvel.

Primeiro, porque as materias relativas a

reito civil normalmente nao reclamam uma i

vencao tao expedita do legislador, pois em r

de ser este ramo do direito um dos mais an

seus institutos ja se encontram assentados

na consctencla dos povos, como em seusres

vos ordenamentos juridicos.

Tanto e assim que 0 Codlqo Civil ja

"constltukao" do direito privado e 0 penul

brasileiro perdurou de 1916a 2002, e somente

deu estestatus em razaoda constitucionaliza

diga-se de passagem, tardia - da ordem juri

que determinou a alteracao do seu fundam

primeiro: do estatuto civil para a constltutca

crita, nos paisesde tradlcao romano-qerrnanl

No casobrasileiro, e notorio que 0 projet

Codiqo Civil - CC atualmente em vigor tram

no Congresso Nacional por mais de vinte e ci

anos, pois foi apresentado em 1975 e som

aprovado em 2002, para ter eficacla a partir

neiro de 2003. E0 revogado foi fruto de um

jeto elaborado ainda no seculo XIXpor Teixeir

Freiras, sobre 0 qual sedebrucou Clovis Bevila

cuja trarnltacao demandou tempo conslderav

Por ser afeta a este ramo do direlto, em r

de sua natureza juridica de fruto civil acessori.

16 Cf."AobradeTeixeira de Freitas e 0 Direito Latino-Americ
Arnold Wald, disponfvel em http://www.buscalegis.ufs
revistas/index.php/buscalegis/articie/viewFiIe/22188/2175

m determinado bem'", a materia dos juros sem

re esteve ali disciplinada de forma geral, alcan

ando assim todas as pessoas, inclusive os entes

dblicos, em razao da sua submissao obrlqatorla

o principio da legalidade.

Uma ou outra especialidade foi introduzi

a ao lange do tempo na leqislacao.sempre em

eneficio dos entes de direito publico, por conta

ustamente do vies adotado pelo Estada inimi

0, travestido em defesa do interesse coletivo:

uaisquer obriqacces impostas aos entes estatais

everao ser em quantidade medica, para nao gra

var demasiadamente a coletividade em beneficio

do direito individual de alguns IS. Sao exemplos

o regramento dos juros em quest6es tributarias

e administrativas (desaproprlacoes e demandas

versando rernuneracao de servidores), em que ha

regramento especifico. Fora isso,a disciplina geral

da materia sempre esteve inserida no Cc.

Ora, somente pelo cotejo entre 0 tempo de

trarnltacao do projeto que culminou com a apro

vacao da Lei n.O 10.406/2002, no qual seintroduziu

o art. 406, atraves do qual se pretendeu concreti

zar0 principio da igualdade entre os devedores'",
bem como levando-se em conta 0 dilatado tempo

durante 0 qual tramitou 0 projeto do Codiqo de

1916,pode-se perceber a flaqrancla da total falta

de urqencia que pudesse justificar a alteracao pro

posta.

Imposslvel qualificar de urgente a mudanca

na regra da taxa de juros em condenacoes judi-

17 AMARAL, Francisco. Dlrelto civil. lntroducao. 6.ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2006,pp. 328 a 332.

16 Nao delxa de ser ironlcc uma sociedade assumidamente
capitalista, inclusive com declaracao expressa em sua
constitukao sabre tal opcao. que adota uma vlsao comunlsta
das relacoes do individuo com a coletivldade, para usar um
termomais precise do que 0 dubiosoclallsmo, pois nadamais
negador da aproprlacao prlvada dos meios de producac do
que a transferencla de riqueza do indivfduo para a sociedade
atravesda adocao de mecanismos indiretos de supressac do
dlrelto de propriedade, como 05 privileqlos atrtbuldos aos
entes publlccs.

1~ Se nao houver conven~ao ou se decorrerem de lei, a taxa de
juros morat6rios sera aquela praticada pela Fazenda Nacional
na cobran~a de suas dfvidas tributarias. Nadamais justo. Se 0

Estado recebe tal ou qual paga pelo "pre~o do dinheiro", as
demais pessoas devem receber 0 mesmo, em identica situaJ;ao.
Aonde a mesma razao defato,deve-se aplicar a mesma solu~ao

dedireito.

IJornada de DireitoCivil e ProcessuaJ Civil

ciais se 0 regramento geral vigente levou mais

de vinte e cinco anos para ser estabelecido pelo

mesmo Congresso Nacional, bem como levando

se em consideracao que a taxa do Sistema Espe

cial de l.lquldacao e de Custodia - SELIC ja vigora

desde janeiro de 1996, nas quest6es relativas ao

direito trlbutarlo.

Sobre este ultimo ponto, em razaoda "esqui

zofreniajuridica" praticada pelo legislativo no pais,

em que para as cobrancas do Estado admite-se a

aplicacao da taxa SELIC e para as demais pessoas

uma outra, geralmente menor; ha precedente dos

Tribunais determinando a aplicacao da taxa pre

vista no Codiqo Tributarlo Nacional - CTN2o, em

razao da falta de preclsao da SELIC, objetivando

com isso reforcar a sequranca juridica e promover

a isonomia. E, note-se, 0 regramento dos juros no

CTN tem mais de quarenta anos".

Num mundo em que se prega a todo tempo

a necessidade de previsibilidade das acoes do es

tado, da estabilidade das regras, da necessidade

de fixacao de "marcos regulatorios"22 adequados

e perenes para que os agentes econ6micos pos

sam calcular os riscos dos negocios23
, eobvlo que

uma modificacao na disciplina de tal instituto, feita

de afogadilho e sem a preclsao necessaria,atenta

contra a sequranca das relacoes juridicas, pois os

atores socials passaram a ficar sem referenda se

gura acerca do regramento realmente valid024.

20 cr. a art.161,§ 1°,doC6digo Trlbutario Nacional- CTN.

21 A Lei n.O 5.172,que aprovou a C6digo Tributarlc Naclonal, foi
publicada em 25 de outubrode 1966.

22 Rectiusdisciplinalegalgarantidorados contratos, daprlvatizacao
doslucros e de eventualsoclallzacaodos prejufzos.

23 Discurso diarlo repetido emtodososmeios de cornunlcacao de
massa, especialmente aqueles comtendenclasmais adireitado
podere defensores da manutencaodo statusquo e da atuacao
do Estado apenas como segurador universal, garantidor da
ordemem tempos de turbulenclas financeiras comoasvividas
desde 15/09/2008 com a falencia do Banco Lheman Brothers
nosEstados Unidos da America.

24 Destaque-se que a imprecisao terminol6gica do dispositivo
emendado, bem como do seu alcance e amplitude, foi umadas
razoes do parecer da relatora inicial do processo na CD para
propora rejei~ao da altera~ao do PtC n.01O/2009 aprovada no
SF.
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IV. 0 parlamento pode emendar

medidas provis6rias sem maiores

criterios?

Ouestao assaz tormentosa e estabelecer os

limites do poder de emenda do Legislativo ao tex

to de uma medida provlsorta editada.

A uma prlmeira vista, ele seria ilimitado, pois

se aplicaria a regra da simetria com aquilo que

ocorre em relacao a um projeto de lei apresentado

pelo Presidente da Republica, em materia de sua

iniciativa exclusiva, em que 0 poder de emenda e

amplo, respeitando-se os princlpios constitucio

nais reitores da materia, os Iimites orcamentarlos,

a loqica do razoavel e aquilo disciplinado na Lei

Complementar - LC n.O 95/98.

No entanto, 0 texto constitucional parece

exigir algo diverso.

Em primeiro lugar, e obvlo que tambern um

projeto de lei de conversao de uma MP deve se

submeter as regras previstas tanto do capitulo da

CF/88 sobre 0 processo legislativo, como aquilo

disciplinado na LCn.o95/98, que disciplina "a ela

boracao, a redacao, a alteracao e a consolidacao
das leis, conforme determina 0 paraqrafo unico

do art. 59 da Constituicao Federal".

Assim, pergunta-se: pode uma MP ser alte

rada pelos congressistas para disciplinar materia

que a CF/88 veda seja objeto de tal veiculo legis

lativo?

A resposta so pode ser um sonoro nao, pols,

do contrarlo, estaria aberta a porta para a burla ao

texto constitucional pura e simplesmente: preten

dendo "abrevlar" 0 processo iegislativo, bastaria

ao Presidente da Republica editar uma MP origi

nalmente isenta de maculas, a fim de evitar sua

contestacao, para, em seguida, uma vez tramitan

do no Congresso Nacional, um llder do governo

ou outro parlamentar da sua base de sustentacao

propor a lntroducao daquela materia que sempre

se pretendeu regrar.

Eobvio que uma situa~ao como esta nao se

pode tolerar, pois se estaria por deferir indireta

mente a altera~ao - por exemplo, de normas de

processo civil 2S -, via projeto de lei de conyers

de uma materia que a propria CF/88 quis deixa

salvo de tal especie normativa. 5eria a consag

cao do embuste.

Nao fosse somente isso, 0 mais grave:

a MP como seu projeto de lei de conversao dey

respeitar 0 que disp6e a LC n.O 95/97.

Editada para concretizar a norma-regra

art. 59, paraqrafo unico, da CF/88, aquela lei co

plementar estabelece os pormenores da di

plina da producao normativa patria, cujas lin

mestras encontram-se na Secao VII da Carta

1988, a LC apllca-se a todas as espedes previst

no caputdaquele dispositivo constitucional, inci

sive, como nao poderia deixar de ser, as medida

provisorias.

Um ponto sobreleva em relacao a tal di

plina: a excecao dos projetos de codiqos, cada

pecle normativa deve ter apenas um objeto e n

podera versar materia estranha a ele, tampo

que com ele nao tenha vinculo por afinidade,

tinencia ou conexao, Eisso que dizem os seus

5° e 7°, incisos I e 11 26, por certo para se comba

o habito que havia sob a ordem constltucion

revogada de se inserir esse ou aquele dispositi

"alienlgena" numa determinada lei'7

Analisando-se 0 texto original da MP

457/2009 e como ja referido anteriormente,

se que ela tinha por objeto unico a disciplina

parcelamento de credltos tributaries decorr

tes de contribulcoes previdenciarias devidos

Municlpios. E so. 0 CN e que cuidou de transf

ma-la na "colcha de retalhos" que resultou na

n.O 11.960/2009. E suficiente comparar as

25 Como ocorreu com a propria MP em questao, atraves da
se promoveu inovacao na Lei de Execucoes Flscais, com
anotado.

26 "( ... ) Art. 50 A ementa sera grafada par rnelo de caract
que a realcem e expllcltara, de modo conclso e sob a for
de titulo,0 objeto da lei. Art. 6° (...l. Art. 7° 0 prlmelro artl
do texto lndlcara 0 objeto da lei e 0 respectlvo ambito
aplicar;ao, observados osseguintes principios: 1-excetuada~
codificar;6es, cada lei tratara de um (micaobjeto; II - a lei
contera materia estranha a seu objetoau a estenaovincU
parafinidade, pertinencia ou conexao; 111- (...)".

27 A mesma motivar;ao parece ter tide 0 constituinte ao aprov
redar;ao doart.165,§ 8°,daCF/8B.

ementas, a da MP n.O 457/200928 e a da Lei n.O

11.960/200929
.

5em nenhuma sombra de duvida que os par

lamentares violaram a ordem constitucional, ao

promover alteracao da MP original e a aprovacao

de disposlcoes totalmente divorciadas daquela

encaminhada pelo Presidente da Republica.

Alguns objetarao que 0 poder de emendar e

pr6prio do parlamento e que uma vez iniciado 0

processo legislativo por quem detern a iniciativa

para tanto, estaria aberta a porta para que os re

presentantes do povo pudessem decidir de acor

do com as convenlenclas pollticas de momento.

No entanto, nenhuma prerrogativa ou direito

pode ser exercido alern dos seus Iimites objetivos

e subjetivos, pois ha muito tempo os sistemas jurl

dicos dos povos ditos civilizados repudiam 0 abu

so do direito.

No caso, esta-se diante de um verdadeiro

abuso do poder de emendar, que deve guardar

correlacao com a materia proposta e com 0 obje

to da lei, para que 0 debate politico venha a ser 0

28 Cf. a ementa da MP n.s 457/2009: "Altera as arts. 96 e 102 da
Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005,que disp6em sabre
parcelamento de debltos de responsabilidade dosMunicipios,
decorrentes de ccntribuicoes socials de que tratam as atrnees
"a" e "c" do pareqrafo untco doart. 11da Lei no 8.212, de 24 de
julhode 1991".

29 Cf a ementa da Lei n.e 11.960/2009: "Altere e acresce
dispositivos asLeis nos 9.639, de 25 de maiode 1998,e 11.196,
de 21 de novernbro de 2005, para dispor sobre parcelamento
de debitos de responsabilidade dos Munlctplos, decorrentes
de ccntribuicoes soda is de que tratam as alfneas a e c do
paraqrafo unfco do art. 11 da Lei no 8.212,de 24 de julho de
1991; bem como acresce dispositive a Lei no 6.830, de 22
de setembro de 1980, para simplificar a tratamento dado
as cobrencas [udlclals da dfvida ativa quando, da declsao
que ordene a seu arquivamento, ttver decorrido 0 prazo
prescrkionaf da nova redacao ao art.47 da Lei no 8.212,de 24
de julho de 1991, para dispensar a apresentacao da Certtdao
Neqatlva de Debito em caso de calamidade publica ou para
receblrnento de recursos paraprojetos socials, ao art. 10-F da
Lei no 9.494, de lOde setembro de 1997, para uniformizar a
etualtzacao monetaria e dosjuros incldentes sabre todas as
condenacoes judiciais irnpostas a Fazenda Publica, ao art. 19
da Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006,paraestender a prazo
durante 0 qual 0 Departamento Naclonal de Infra-Estrutura
de Transportes podera utilizar recursos federais para executar
obras de conservacso. recuperacao, restaurar;ao, construr;ao
e sinalizar;ao de rodovias transferidas para outros membros
da Federar;ao, e ao inciso II do art. 80 da Lei no 11.775, de
17 de setembro de 2008, para prorrogar a data-limite para
adesao pelos mutuarios de creditos rurais inscritos em Dfvida
Ativa da Uniaoao parcelamento dosseus debitos; e da outras
providencias".

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

mais objetivo possivel e para que haja a transpa

rencia necessaria a realizacao do principio maior

de qualquer Republica: a publicidade.

Nao se pode pretender afirmar que a discus

sao de um texto legal qualquer seja feito de rna

neira no mlnimo produtiva se se agregam, numa

56 proposicao, um sem nurnero de materias di

ferentes. Epor este motivo que a propria CF/88

veda 0 regime de urqencla para os projetos de

codiqo".

Assirn, como a materia dos juros aplicavets
nas condenacoes da Fazenda Publica, introdu

zida pelo 5enado no texto aprovado na Camara,

nao guarda qualquer pertinencia tematka com 0

objeto principal da MP, muito menos Ihe e afim

ou conexa, aquela alteracao e f1agrantemente in

constitucional, por ter ofensa ao art. 59, paraqrafo

unlco, da F/88, por ter pretendido regrar materia

afeta a lei cornplementar",

V. A nova disciplina dos juros respeita

a garantia do direito de propriedade e

da seguranc;:a juridica?

A resposta a pergunta parece ser nao.

Em primeiro lugar, 0 novo texto do art. l°-F

da Lei n. 9.494/97 e de uma imprecisao sem tama

nho.

Confira-se a integra do dispositivo:

"Art. 5° 0 art. 1o-F da Lei n.O 9.494, de lOde

setembro de 1997, introduzido pelo art. 4° da Me

dida Provisoria n.O 2.180-35, de 24 de agosto de

2001, passa a vigorar com a seguinte redacao:

"Art. 1°-F. Nas condenacoes impostas a Fa

zenda Publica, independentemente de sua natu

reza e para fins de atualizacao monetaria, remune

racao do capital e cornpensacao da mora, havera a

incldencie uma unica vez, ate 0 efetivo pagamen

to, dos indices oficiais de rernuneracao basica e ju

ros aplicados a caderneta de poupanca." (NR)"

30 Art.64,§ 4°,daCF/88.

31 Somente umanovaLC poderia afastar asdisposir;6es da LC n.O
95/97.

321



322

EscoJa de Magistratura Federal da Primeira Regiao

A primeira confusao criada pela lnovacao

diz respeito ao modo de incidencia da atualiza

c;ao monetaria e dos juros, em razao da expressao

"uma unka vez", bem como ao termo inicial para

contagem de uma e outra parceia.

1550 porque, em regra, a atuallzacao mone

tarla e sempre devida desde 0 nascimento da pre

tensao, pois nao se trata de bem acessorio que se

gue 0 principal, na acepcao exata desta categoria

juridica, mas de mera correcao da moeda em razao

de sua deterloracao pela passagem do tempo.

Ja os juros, estes sim bens acessorios da es

pecie frutos civis, podem ser, pelo menos, de tres

especles distintas: moratorios, rernuneratorios e

compensatorios,

Os primeiros decorrem do inadimpiemento

de determinada ohriqacao e do estado da mora;

o segundo remunera 0 capital empregado, geral

mente em razao de neqocio juridico; enquanto 0

terceiro faz as vezes de lucros cessantes nas hipo

teses de indenizacoes por ate ilicito ou ate licito

estatal que grava apenas poucos individuos em

detrimento de outros.

Fiquemos apenas com os moratorlos e os

compensatorlos, estes os mais comuns a que es

tao sujeitos os entes publlcos, e circunscrevamos

mais ainda 0 espectro da analise apenas para as

demandas previdenclarias, aquelas relativas a re

rnuneracao de servidores publicos, asdecorrentes

de atos ilicitos, e as desapropriacoes, por conta

dos iimites deste artigo.

As tres primeiras especies de demandas aci

ma mencionadas estao sujeitas, em regra, apenas

a incidencia de correcao monetaria e juros mora

torios: enquanto a ultima geralmente comporta

tarnbern a incidencla de juros cornpensatorios,

em razao, por exemplo, da imissao provisoria na

posse do imovel desapropriado initiolitis.

Ate aentrada em vigor da Lei n.O 11.960/2009,

era assente que a correc;ao monetaria deveria in

cidir desde a epoca do nascimento da pretensao32

32 Nas demandas previdenciarias, desde a data em que eram
devidas cada uma das parcelas mensais a que tinha direito 0

segurado; nasa~6es versando remunerac;ao de servidor, desde
a data em que deveria ter sidepagaa parcela reconhecida na

e os juros moratorios a partir da cltacao para a

manda. No caso das desapropriacoes, por con

da garantia constitucional da justa indenizaC;

e possfvel tambern a incidencia de juros cornp

satorlos, se presentes os requisitos que autoriz

sua incidencia; alern do que, em qualquer dem

da, os juros rnoratorlos sao contados ate 0 efet

pagamento, como nao poderfa deixar de ser,

Que fez a lei nova? Introduziu a expres

"urna unlca vez" e fez referenda a remunera

da caderneta de poupanc;a, que atualmente e

0,5 % (meio por cento) ao rnes a tftulo de juros

rnuneratorlos, capitalizados mes ames, e correc;

monetaria pela taxa referencial - TR33.

Que quer dizer, pols, a mencionada expr

sao? A aplicacao do indice devers ser fefta c

juntamente (juros mais TR) em uma unlca v

ou deve-se adotar a procedimento sedimenta

fazendo incidir primeiro a correcao e depois

juros, a primeira parceia desde 0 nascimento

pretensao e a segunda desde a citacao? Ou, se

sim nao for, quais os termos iniciai e final

incidencia?

Frise-se que parte de tais perplexidades fi

ram com que a reiatora da MP n.O 457/2009 0

nasse pela rejeicao da emenda n.O 9 do 5ena

inclusive com alusao ao fato da TR nao poder

prestar como fndice de correcao monetarl

como decidido na ADI n.O 493/DF pelo 5TF35
, 0

sentence. enos processos versando tndenlzecao por etc ilk
desde0 eventodanoso, se0 danaja estivesse Hquldado ent

33 (f.lei n.v 4.380/64; lei n,v 8.177/91; e Lei 0.0 8.660/93.

34 Cf. a integra do parecer no sitio da Camara des Depute
(www.camara.gov.br).

3S "Ac;ao dlreta de lnconstltuclonalldade - Se a lei alcancar
efeltos futuros de contratos celebrados anterlorrnente a
sera essa lei retroatlva Iretroattvidade minima) porque
interferir na causa, que e um ate ou fato ocorrido no passa
- 0 disposto no artigo 5, XXXVI, da Constituic;ao Feder
aplica a toda e qualquerlei infraconstitucional, semqualq
distinc;ao entre lei de direito publico e lei de direito priva
ou entre lei de ordem publica e lei dispositiva. Precedente
S.T.F.. ~ Ocorrencia, no caso, de violac;ao de direito adquirl
A taxa referendal (TR) nao e indice de correr;ao monetar
pois, refletindo asvariar;oes do custoprimario da captar;
dos depositos a prazo fixo, nao constitui indice q
reflita a variar;ao do poder aquisitivo da moeda. Par is~

nao hil necessidade de se examinar a questao de saber se
normas que alteram fndice de correc;ao monetaria se apJic
imediatamente, alcanc;ando, pois, as prestac;6es futuras
contratos celebrados no passado, sem violarem 0 dispo

niao, no entanto, que nao foi acatada pela maioria

dos congressistas, fnfelizmente.

50mente por esses motivos, ja seria possivel

afirmar que a nova disposicao ofenda a garantia

da seguranc;ajuridica, pois nao deixou claro, como

inclusive reclamada a LC n.O 95/97, 0 metodo de

aplicac;ao da taxa de juros e correcao monetaria

na hlpotese por ela regrada, vulnerando, alnda,

entendimento pacificado no meio jurfdico na

cional acerca de tai regramento, peio menos em

relac;ao aos termos a quo e ad quem do compute,

em razao das divergencias acerca da aplicacao da

SELIC.

Na fosse somente isso, a nova disposicao

tarnbem viola 0 direito de propriedade e a garan

tia da justa indenizacao em caso de desapropria

cao,

Explica-se.

Ao estabelecer a TRcomo indice de correcao

monetaria nas condenac;oes judicia is da Fazenda

Publica, sem que ela pudesse assim servir como

ja definiu 0 STF, 0 Estado brasfieiro pretendeu in

verter a propriedade dos bens das pessoas que

se virem obrigadas a integrar qualquer relacao

juridica processual destinada a solver crises de

inadimplemento criadas peio poder publico, pois

ao corrigir 0 valor da moeda at raves de pararnetro

que nao reflita efetivamente a perda de seu poder

aquisitivo no mercado, parte da riqueza que legiti

mamente pertencia a um ente tera sido apropria

do pelas pessoas juridicas de dfreito publico, de

modo indireto, sem lndenlzacao correspondente.

Emais.

Ao pretender Iimitar a lncidencia de juros e

correcao monetaria a "uma unica vez" e ao fixar

a remuneracao da poupanc;a como capaz de sol-

no artigo5, XXXVI, da Carta Magna.~ Tambem ofendem a ato
juridico perfeito os dispositivos impugnados que alteram 0

criteria de reajuste das prestac;6es nos contratos jil celebrados
pelo sistema do Plano de Equivalencia Salarial por Categoria
Profissional (PES/CP). Ac;ao direta de inconstitucionalidade
julgada procedente, para dedarar a inconstitucionalidade dos
artigos 18,"caput" e paragrafos 1 e 4;20;21 e paragrafo unico;
23 e parc'igrafos; e 24 e par<igrafos, todosda lei n. 8.177, de 1
demaiode 1991". (STF, Tribunal Pleno, ADIn.O 493/DF,reI.Min.
Moreira Alves, decisao de 25/06/1992, DJ de 04/09/1992, pp.
14.089, maioria de votos, e osgrifos sao meus)

IJornada de Direltc Civil e Processual Civil

ver tanto a atualizacao monetaria, como os juros

rnoratorlos e os rernuneratorlos, 0 mesmo Esta

do inimigo, retratado no inicfo deste texto, viola

a garantia da justa lndsnizacao em casos de de

sapropriacao, pelo simples fato de que uma taxa

nao pode servir ao adimpiemento da mora e da

rernuneracao do capital, em razao da diversidade

de cada uma destas sspecies de juros.

Emais ainda.

A "lncidencia unica" pretende afastar a legi

tima cumulacao entre juros rernuneratorios e rno

ratorlos'", amesquinhando ainda mais a garantia

do direito de propriedade e a garantia da justa in

denizacao, pois 0 patrlmonio desfalcado nao sera

reintegrado na proporcao adequada.

Por ultimo, nas demandas versando presta

coes de natureza alimentar (p.ex.: previdenciarias,

rernuneracao de agentes publicos), vulnerara a

dignidade da pessoa hurnana, que vera 0 unico

meio disponivel para a sua sobrevlvencla e a de

sua familia ser apropriado pelo Estado, num exer

cicio de tributacao indireta.

Nao fosse somente lsso, reconhecer como

valido 0 novo regramento e atentar contra a iso

nomfa e estimular 0 enriquecimento ilicito do Es

tado, que se utfiiza de uma taxa de juros fixada por

um ente seu37, para a cobranc;a de seus tributos,

a 5ELlC, e uma menor para pagamento de seus

debitos judicia is. 5em mencionar no estfmulo a

litiqancia judicial e na procrastinacao afnda mais

acentuada da solucao dos processes, em razao

das "vantagens" economlcas e financeiras que po

derao advir da diferenc;a entre os custos de deter

mfnada demanda e a apllcacao dos valores que ali

seriam pagos, ao lange do tempo.

VI. Conclusao

Finalizando, ainda que se entenda cornpatl

vel a nova redac;ao do art. 1.o-Fda Lei n.O 9.494/97

com a CF/BB e descabidas as razoes acima reiacio

nadas, alinhadas, para que aquele dispositivo ve

nha a ser apiicado em conformidade com a Cons-

36 Sim, pois osprimeiros tem natureza assemelhada ao doslucros
cessantes e assegundos penalizam 0 devedorimpontual.

37 Aautarquia federal BancoCentral doBrasil, atraves doConselho
de Politica Monetaria - COPOM.
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titulcao, ha de ter sua eficacla limitada as relacoes

jurfdicas de direito material nascida apes a sua

entrada em vigor, ou seja, a partir de 30 de junho

de 2009, em razao da natureza juridica dos instltu

tos por ele regrados (direito civil e nao processual

civil), em respeito a garantia da irretroatividade da

lei que vulnere 0 ate jurfdico perfeito.

No entanto, como se demonstrou a total in

compatibilidade da lnovacao com 0 ordenamento

juridico, reclame-se apenas 0 reconhecimento in

cidental da inconstitucionalidade de tal anomalia

e a sua consequents nao aplicacao a qualquer de

manda, mantendo-se higido 0 entendimento con

solidado e aplicado ate entao: ate que 0 Supremo

Tribunal Federal venha a reconhecer tal macula.
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Com as diversas rnudancas introduzidas no

sistema constitucional brasileiro, os orqaos jurisdi

elonais vern se deparando com arquicoes de inexi

gibilidade de titulos executivos judiciais relativos

a determinadas rnaterias jurfdicas pacilicadas por

julgamento do Supremo Tribunal Federal proferi

do em sede de controle difuso e posterior ao tran
sito em julgado da sentence, quando ainda eram

objeto de grande controvers!a jurisprudencial.

A inexigibilidade do titulo executive e levan

tada como base no paraqrafo unlco do Art.741 do

Codiqo de Processo Civil brasileiro, que considera

inexigivel 0 titulo judicial fundado em apllcacao
ou interpretacao de lei ou ate normativo repu

tadas incompativeis com a Constituicao Federal

pelo Supremo Tribunal Federal.

Eo caso, por exemplo, das sentencas transita

das em julgado que determinaram a aplkacao da

Lei 9.032/95, que alterou 0 Art.75 da Lei 8.213/92,

aos beneficios concedidos na viqencia da legis la

,ao anterior, para majorar 0 percentual do salario

de beneficio das pens6es por morte. Muitas des

tas sentences foram proferidas e transitaram em

julgado durante 0 periodo em que havia grande

controversia na jurisprudencia sobre 0 assunto.

oSupremo Tribunal Federal, posteriormente,

decidiu a materia, com 0 julgamento dos Recursos

Extraordlnarlos nss41S454/SC e 416827/SC,consi

derando incompativel com a Constituicao a inter

pretacao de que as alteracoes procedidas pela Lei

9.032/95 aplicavam-se aos beneficios concedidos

antes de sua vigencia. A partir de entao surgiram

os pedidos de desconstitulcao dos titulos executi

vos formados anteriormente ao julgamento pelo

Supremo Tribunal Federal, com base no Art.741 ,

paraqrafo unlco do CPC'

1 Cumpre sallentar haver side admitida a exlstencia de repercussao
qeral sobre a questao da extenseo dos precedentes aos casos
Comtransite em julgado da sentence no Recurso Extracrdlnarlo
ns 586068 RG/PR, em que ReJatora a Ministra Ellen Gracie,

A analise critica da questao, acertadamente,

passa por uma reflexao sobre 0 modele de juris

dicao constitucional brasileiro, pois 0 sistema

hibrido adotado permite 0 controle de constitu

cionalidade por "todo e qualquer juiz".' De fato, e
necessario concatenar 0 imbroglio com as profun

das rnudancas que estao sendo procedidas no sis

tema de controle de constitucionalidade brasilei

ro, a lim de se questionar a verdadeira feicao que

se pretende adotar e sua efetiva legitimidade.

Nesta Iinha de raciocinio, convern ressaltar,

primeiramente, que a idela e a importancia da ju

risdlcao constitucional resultou da evolucao do

pensamento doutrinario e jurisprudencial que

veio estabelecer premissas fundantes dos mais di

versos sistemas juridicos traduzidas, em especial,

na supremacia da Constituicao.' em prof da har

monia e da sequranca do ordenamento jurfdico,

assim como da reallzacaoda democracia.'

consoante Dje-1S7, publicado em 22/08/2008, vol. 02329-04 p.
00687.

2 Reflexao esta proposta e efetuada por MARINONI, Luiz
Guilherme. Coisa julgada inconstitucional : a retroatividade
da decisao de (in) constitucionalidade do STFsobre a coisa
julgada : a questao da relatlviaaceo da coisa julgada. Sao
Paulo: Editora Revistados Tribunals, 2008, p. 129.

3 A titulo i1ustrativo, ver BARBOSA, Rut Trabalhos Jurfdicos. Rio
de Janeiro: Fund. Casade Rui Barbosa,1962, v.11, p.67-69, que,
no 8rasil, bem investigou e propagou a teoria norte-americana
da jurlsdicao constitucional, a pardo desenvolvimento "da ldela
elementar de jusnca organizada nas Constituicoes escrftas, e
sobretudo nas Constltulcoes Federativas",para destacar que "a
ldela prima das federacoes e a umtracao do poder legislativo
pela Ccnstltukao e a expansao do poder judiciario como
6rgao supremo da hermeneutlca constitucional ", Outrossim,
a partir da mesma ldela da supremacia da Ccnstltulcao, como
"fundamento do Estado" e "ponto de equilibrio das forces
pounces no momenta conslderado" eda lirnttacao da producao
do Parlamento pela Constltulcao, KELSEN tambern desenvolve
outro modelo de controle de constitucionalidade exercido por
um unico tribunal constitucicnal, a partir de sua experlenda
como membro e relator permanente da Suprema Corte
Constitucional da Austria, senao ver KELSEN, Hans.A garantia
jurisdicional da Constltuicao. IN: Jurisdic;ao Constitucional.
Sao Paulo: Martins Fontes, 2003, p.123v 186.

4 Neste sentido, bem observado por KELSEN, Hans, bidem,p.182,
ao conceber ajurlsdkao constitucional como "meio de protecao
eficazda minoria contra os atropelos da maioria ", para identificar
a essencta da democracia "nao na onlpotenda da maioria, mas
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A doutrtna constltuclonal identifica dois grandes sistemas
classicos de controle de ccnstitucionalldade adotados no
mundo ocidental: 0 modelo dlfuso, melhor exemplificado pelo
ordenamento jurfdico norte-america no, oqual permitea analise
da constitudonalidade em face do caso concreto por parte
de todos os orqaos jurisdidonais; e 0 modelo concentrado,
bem mais presente nos parses da Europa, a atribuir 0 exame
da constitudonalidade a um unico Tribunal Constituclonal,
normal mente em nfvel ebstrato.'
Denote-se ser observado, hodiernamente, uma ccnverqencia
entre estesdois modelos, com a mitigar;ao de tais caracterfstlcas,
seja para destacar 0 papel da Corte Suprema do sistema de
controle difuso assemelhado a um Tribunal Constitucional,
seja pela tendenda de ampliacao do acesso dos cldadaos ao
Tribunal Constitucional no sistema de controle concentrado."
Para a construcao do modelo de jurlsdlcao ccnstltucional
brasileiro houve lnfluenclas dos dais sistemas,esquadrinhando
se paulatinamente um sistema hfbrtdo, com caracterfsticas
do sistema dlfuso, em face da possibiJidade do exerclclo de
jurlsdicao constltucional par todos os orqaos jurisdidonais, a
vista do casoconcreto, como tambem do sistema concentrado,
em faceda prevlsaode accesdiretas perante aSupremo Tribunal
Federal, para 0 exerclclo da analise da constltuclonalldade da
lei em absrrato.t
Eis que, a partir da Constitulcao de 1988, vem sendo
identificada no sistema de controle de constitucionalidade
brasileiro uma nftida tendencla para a modelo ccncentrado,
reforcada pela crtacao e aprimoramento de acoes para analise
de constitucionalidade de lei ou ate normative dlretamente
junto ao Supremo Tribunal Federal. 8

Denote~se que, ao avaJiar as diferentes vias de controle de
constitucionalidade, BONAVIDES enfatiza a aptidao da via
de excer;ao para prover a defesa do cidadao contra as atos
normativos do Poder, ja que em toda demanda que enseje
debate sabre a constitucionalidade da lesao de direitos

no compromisso constante entre as grupos representados no
Parlamento pela maioria e pela minoria ".

S Esta c1assica distinr;ao consta em RUBBIO LLORENTE, Francisco.
Tendencias actuales de la jurisdicci6n constitucional em
Europa. In:Estudios sobre jurisdiccion Constitucional. Madrid:
McGraw Hill, 1998. p.1s3~173, 0 qual ressalta, todavia, ser um
risco falar em um sistema europeu, por que hoje ha muitas
diferenr;as entre 05 varios sistemas constitucionais vigentes na
Europa.

6 Idem, ibidem. Outrossim, a prop6sito desta convergencia entre
as dais sistemas c1assicos, a demonstrar a influencia do modelo
do processo constitucional norte-americana na transformar;ao
dos sistemas constitucionais na Europa, em especial, ap6s a
Segunda Guerra Mundial, e importante ver 0 estudo efetuado
em VIEIRA, Jose Ribas (org.). Moura, Francisco; ABREU, Igor de;
MASTRODI, Josue; MARTINS, Manuela; TAMBURINI, Marcia
Maria. A Constitui~ao Europeia: 0 projeto de uma nova teoria
constitucional. Riode Janeiro: Renovar, 2004. p.9-31.

7 A identificar as caracterfsticas dos dais sistemas no modelo
brasileiro, ver BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito
Constitucional. Sao Paulo, 1sa ed.: Malheiros Editores,
2004, p.325~343; SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito
Constitucional Positivo. Sao Paul, 23a ed.: Malheiros Editores,
2004, p.sO-s2;MENDES, Gilmar Ferreira.Direitos Fundamentais
e Controle de ConstitucionaJidade - estudos de Direito
Constitucional. Sao Paulo, 3aed.: Saraiva, 2004, p.240; FERREIRA
FILHO, Manoel Gonr;alves.Curso de Direito Constitucional. Sao
Paulo: Saraiva, pAD.

8 Neste sentido, ver MENDES, Gilmar. Op.cit., p.216.

individuais estara aberta uma via recursal a quem 5

leseo."
Alem disso, BONAVIDES destaca possuir a via de excer;

sistema brasileiro rafzes na tradicao judldarta do pais,
side oriunda da consecracao do sistema republic
federatlvo, enquanto a via de acao, introduzida no com
e lentidao, decorreria de um processo que veio a Ihe c
'trrecusavel pecullarldade", em especial no que cone
possibilidade de suspensaoda lei, sem anulacao. 0 que e
poupa a sistema de separacao de poderes, mas atinqe 0

pratlco de retirar a vigencia da norma. to

Em nossa oplnlao a controle difuso apresenta uma
democratlca muito acentuada, tendo em vista qu
restringe rol de legitimados, nem mono paliza as ded
em uma untca instancla de deliberacao, permitindo a a
debate constitucional nas mais diversas lnstancias do sist
judiciario, bem como por vasta parcela dos cidadaos,
especial as minorias nao representadas nos tradicionais f8
estetals de discussao e adocao das declsoes sabre as neg
pnblicos.
Muitos reclamam da diversidade de declsoes, a afe
racionalidadee coerencla do sistema,ocasionando insta .
social e atingindo os primados de certeza e sequranca jur!
Ora, esta multiplicidade de entendimentos das instil
judlclals apenas reflete 0 debate travado na socledade, s
que a avellacao dascontroverslas constitucionals peresdiv
lnstancias permite 0 amadurecimento da dlscussao pu
estando asseguradas a estabilidade e harmonia do sis
jurfdico atraves da possibilidade de recurso a mais alta Co
pais au ainda pela progressiva unfficacao da jurlsprudenc

Alern dlsso, nee se pode descurar da tredtcao juridica nacio
solidificar progressivamente a via de excer;o3o de interpret
constitucional por parte da sociedade brasileira.

Par outro lado, tambem deve ser reconhecida a importfincia
via de a~ao para aperfei~oamento deste sistema, com a fito
aumentar as alternativas de debate constitucional, conferiri
maior amplitude a democracia participativa. As vezes, tal
pode servir para abreviar a acionamento da Suprema Co
com 0 fito de pronunciar-se sabre a questao provocad
de inquieta~ao na comunidade diante de eventual lenti
provocada, dentre outros fatores, pelo ca6tico siste
processual. 0 julgamento par parte do STF, portanto, p
vir a atender a pacifica~ao social, mormente em face da ca
simb6lica de seus pronunciamentos, desde que encontr
a decisao que melhor realize a justi~a, auferindo adequ
legitimidade perante as cidadaos.

Nao seconcorda, todavia, com a esvaziamento do controle difu
democratico por excelencia, pais, consoante ja ressalta
anteriormente, os sistemas de controle de constitucionalida
concentrado tem mitigado a modelo constitucional tradicion
a fim de permitir um maior acessodos cidadaos aos Tribun
Constitucionais, a que suscita duvidas se a tendencia
concentrar;ao da jurisdi~ao constitucional do Brasil n
caminha na contramao da evolu~ao do pensamento juridic
contemporaneo.

Desta feita, nao se pode olvidar que a modelo de controle d
constitucionalidade brasileiro ora vigente demanda um grand
grau de amadurecimento das institui~oes e diversos ajustes
aperfei~oamentos, de modo a permitir voltar~se a jurisdi~o3

constitucionalmente efetivamente para a realiza~o3o d
democracia, adquirindo contornos de legitimidade.

Cumpre saJientar nao se poder descurar da correla~o3o en
a jurisdi~ao constitucional e a sua fun~ao de efetiva~ao d

9 BONAVIDES, Paulo,op.cit,. p.325.

10 BONAVIDES, Paulo,op.cit., p.328.

direitos fundamentals, Insita ao ideal democratlco de expansao
da cidadania ao maior numero possivel de pessoas.

Atualmente jil hapropostas de uma nova classtfcacao dos sistemas
constitucionais, sob a otlca dos direitos fundamentals. RUBBIO
LLORENTE pro poe uma nova conceocao de dlferenciacao,
baseada no principal centro de arencao do sistema, para
identificar dais deles: 0 model a que se propoe a assegurar a
constitucionalidade da lei e a modelo voltado a garantia dos
direttos."

A proposito do modelo centrado na defesa dos dlreltos, RUBBIO
LLORENTE destaca ter como finalidade imediata a preservacao
des direitos consagrados na Constltulcao, nao a depuracao do
ordenamento, conseqllencla esta produzida de forma derivada
e secundaria, para exemplificar como sistema enquadrado
neste modelo a norte-america no dajudiciaJ review. 12

A seguir, RUBBIO LLORENTE salienta estar sendo observada
ha muito tempo a tendencla a uma jurisdtcao constitucional
centrada na defesados dtreltos, passando,portanto, do controle
de constitucionalidade das leis para a suaaplicacao, em especial
na Europa.'?Desta felta, RUBBIO LLORENTE identifica uma nova
concepcao da jurtsdkao constitucional como instrumento de
protecao dos direitos, nao obstante as outras Juncoestambem
desempenhadas pelo controle de constltuclonaltdade."
A pardestas constderecoes,com base na ideia de que a sistema
constltuclonal tambem deve ser avaliado sob a otica de sua
funcao garantfstica dos direitos fundamentals, tem-se que a
inexigibilidade do titulo executive judicial argOida com base
no Art.741, paraqrafo unico do CPC, com base em julgamento
posterior ao translto em julgado da sentence pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle dlfuso, e tese que deve
ser rejeitada por contrapor-se a prorecao constitucicnal da
coisajulgada e ao direito de acessoajusti~a.

Ao respeitar as decis6es dos 6rgo3os jurisdicionais nao mais
sujeitas a recursos, anteriores ao posicionamento da Corte
maxima do pais, privilegia-se 0 amplo meio de alcance dos
cidadaosao sistema constitucional, permitindo sua participa~ao

democratica na condu~o3o do Estado e viabilizando a direito
fundamental de acesso a Justi~a. Nesta hip6tese, invalidar
os comandos judiciais definitivos proferidos em sede de
controle difuso pelas instancias inferiores, atenta, isto sim,
contra a racionalidade e a equilibria do sistema de controle de
constitucionalidade brasileiro.

11 Conferir RUBBIO LLORENTE, FranciscoOp.cit.,p.160.

12 Conferir RUBBIO LLORENTE, Francisco.Op.cit., p.165.

13 fdem,ibidem,p.169-171.

14 Idem, ibidem, p.172-173.

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

327



ANALISE ECONOMICA DO DIREITO E PROCESSO

,
•,
•
!
~

5

,-

Conceitua-se Economia como sendo 0 ramo

da ciencia encarregado de estudar a administra

,ao de recursos escassos, isto atraves da aplicacao

eficiente e racional dos bens econornicos.

Segundo 0 doutrinador Fabio Nusdeo :

1) 0 conceito de economia decorre de

duas simples observacoes da vida quotidia

na : par urn lado, as necessidades humanas

tendem a se multiplicar lndefinldamente: par

Dutro, osrecursos para0 seu atendimento sao
rigorosamente limitados e finitos- numa pala

vra :escassos.

2) Em funcao das duas realidades acima

apontadas, estabelecem-se em qualquersocie

dade relacoes tendentes a ordenar e a discipli

nar 0 usados recursos escassos. Ea Economia

e a clencia social que estuda tais relac;6es e a

atividade desenvolvida sob sua egide, para a

admlnlstracao de recursos escasscs.'

A analise econornlca do direito pretende

aplicar os criterlos de avaliacao econornlca ao di

reito. com vistas a permitir que as questoes legais

passem a primar pela racionalidade e eficlencia,
rnaxlrnlzando, assirn, os objetivos de sua vida.

suas satisfacoes pessoais, sem descurar do fato de

que essa rnaxirnlzacao nao importa em mere cal

culo maternatlco, mas em escolhas que envolvern,

inclusive. a felicidade.

Segundo 0 professor Joao Bosco Leopol

dino da Fonseca2a analise economica do direito

procura solucoes para probiemas jurfdicos com a

utillzacao dos criterios de eficlenda adotados pela

dencla economica, obtendo resultados mais van

tajosos para a comunidade com 0 envolvimento

de custos sociais menos qravosos, objetivo supre

mo da ciencia jurfdica.

1 Nusdeo, Fabio. Curso de Economia. tntroducao ao Direito
Eccnornlco, ed.Revista dosTribunals. 2aedtcao, 2000,pag.41

1 Fonseca, joao Bosco Leopoldine. Dlreito Economico, Porense. 2a

edtcso. 1998, paq.36

Juiz Federal Mark Yshida Brandao

o instrumental econornlco e sistematica

mente empregado para anaiisar temas tidos

como estritamente juridicos, a exemplo do direito

de propriedade, contratos, illcitos, normas proces

suais. dentre outros.

Pode-se afirmar a exlstencia de duas ordens

de ctrcunstancias - objetivas e subjetivas - que

propiciaram 0 desenvolvimento da analise econo

mica do direito.

Entre as clrcunstancias objetivas, adquiri

particular importancia 0 descredito das doutrinas

jurfdicas puras ou autonornas, desvinculadas que

sao da interdisciplinaridade em relacao aformula

cao de conceitos, rnetodos de estudo e racioclnio,
o que 0 autor Richard Posner' denominava de "de

clinio do direito como uma disciplfna autonoma".

Fica evidente que a interdisciplinaridade e

elemento fundamentai para 0 aprofundamento

da ciencia juridica.

Alias. analisando 0 terna, a professora Miracy

Barbosa de Sousa Gustin e Maria Tereza Fonseca

Dias, assim se manifestam :

"Ate muito recentemente (Segunda me
tade do seculo XX), predominaram a unldiscl

plinaridadee a metodologia rnonoqrafica.que
nac pretendiam uma vlseo de totalidade. No
pas-guerra, ocorreuma rnudanca de rumos. A
realidadecadavez mais complexa eproblema
tizada e experimenta-se a lnstituclonallzacao

da pesquisa. 0 enfoque rnetodoloqlco deixa
de ser monoloqico e, no primeiro momenta,
assume uma vertente de pturidisciplinaridade,
au seja, de cooperacao teorlca entre campos
do conhecimento antesdistanciados. Passa-se,
daf nao mais somenteparaa cooperacao, mas
para a coordenacao de disciplinas conexas ou
para a lnterdlsclpllnaridade."

3 Posner, Richard. EIanalisis econcrnlco del derecho, Ed. Fondo de
Cultura Eccnomlca, Mexico, 2000

4 Gustin, Miraci Barbosa de Sousa e Dies, MariaTereza Fonseca.
(Re)pensando a pesquisa juridica, Ed. Del Rey, Belo Horizonte,
2002, 1aedlcao, paq. 25
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As razoes de ordem subjetiva podem ser

resumidas nos persistentes trabalhos juridico
economlcos publicados no correr dos anos, 0 que

possibilitou a evolucao do novo objeto de pesqui

sa.

A apllcacao da analise economica do direito

a ciencia juridica nao guarda qualquer lirnitacao

quanta as materias que podem ser objeto de es

tudo.

Esclarece0 professor Richard Posner:

"Sin embargo,el sello distintivo del "nue
vo" derechoy economfa - el derechoy econo
mfa que surge en los ultlmos 30 an6s - es la
aplicacion de la economia al sistema legal por
todaspartes:a campos del derecho comun ta

lescomos los danos, los contratos, la restituci
6n y la propiedade; a la teorfa y la practice del
castigo/al procedimiento civil, penalyadrninls

trativo/ a lateoriade la legisJaci6n y la regulaci
on, a la imposici6n de la leyy laadrninlstraclon
judicial; e incluso al derecho constitucional, el
derechoprimitivo,el derechonaviero, el dere
chofamiliary fa jurisprudencia."

lmporta, neste memento, estabelecermos

alguns exemplos de aplicabilidade do metoda a

casos concretes, com 0 fito de tornar mais simples

a cornpreensao.

Tomemos 0 caso do sistema processual,

onde e importante diminuir os custos da atividade

para 0 Estado, destacando-se, entre estes, as deci

sees erroneas proferidas. Imaginemos que 0 custo

de um acidente de transite seja de R$ 100,00 (cem

reais) e 0 custo para 0 causador do acidente evitar

o dano seja de R$ 90,00 (noventa reais).

Se houver sinais c1aros quanta a existencia

de normas de responsabilidade por irnpruden
cia, que sao aplicadas de forma correta e eficaz, 0

potencial causador do dano procurara evitar sua

5 Posner, Richard. EI enansrs econ6mico del derecho, Ed. Fondo
de cultura econcrnrca Mexico, paq. 27 : "Sem embargo, 0 trace
distintivo do novo direito e economia - a direito e economia
que surge nos ultlmos30 anos - e a aplfcecao da economia ao
sistema legalportodas aspartes: em campos do dlrelto comum
tats como danos, os contratos, a restltulcao e a propriedade; a
teoria e a pratlca do castigo; ao procedimento civil, penal e
administrativo; ateoria da leqislacaoe requlacao:a lmpostcaoda
lei e admlnistracac judicial; e inclusive ao direitoconstitucional
o direito prlmitlvo..." '

ocorrencia; entretanto, se a leqislacao processu

for ineficaz ou contiver vicios que impe,am su
aplicacao ao agente em 15% (quinze por cento
dos cases, 0 custo esperado pelo acidente cairol
para aproximadamente R$85,00 (oitenta e cine
reals), ou seja, sera menos custoso ao causador d
dano reparar 0 acidente que preveni-Io.

Havera, portanto, um estimulo contrano
dirnlnuicao de acidentes, 0 que, sem duvida, re
presenta perda para a sociedade.

Desse modo, e de suma irnportancla que 0

sistema processual funcione de maneira 6tima
contribuindo para 0 bem estar da sociedade.

De igual forma, quando seestuda a Constitui
,ao de um Estado, que e sua norma fundamental,
encarregada de estabelecer as caracteristicas ba
sicas quanta a orqanizacao politico-social, aliad
ao estabelecimento dos direltos fundamentais d
cidadao, comumente nao se enfocam os aspectos
em que a analise economica do direito pode dar
sua contribuicao.

Dentre estes aspectos podemos citar os bee
neficios e maleficios de utilizacao de quorum qua
lificado para a efetlvacao de alteracces constitu
cionais, as caracteristicas econornlcas segundo 0

modelo de orqanlzacao adotado pelo Estado, os
efeitos economlcos das doutrinas constitucionais,
a interpretacao das clausulas constitucionais eco
nomlcas, as consequenclas em caso de edicao de
emendas constitucionais, os conflitos aparentes
de normas constitucionais, dentre outros.

o professor Ronald Dworkin, ao analisar 0 cri
terlo da analise economka do direito, alude que 0

meio juridico america no vem se impressionando
com a chamada "teoria economka".

Segundo ele "a chaves dessas decisoeseencon
trada no principio econ6mico de queeprecise agir
sempre de um modo que seja financeiramente me
nosdispendioso para 0 conjunto dacomunidade:"

Parece-nos que uma das formas de atingir a
justice social e atravss da analise econornlca, ra

zao pela qual os processualistas devem se utilizar

desse instrumental.

6 Dworkin, Ronald. 0 imperiodo dlretto, Ed. Martins Fontes, Sao
Paulo, 1999,paq. 333
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1 lntroducao:

Os transtornos alimentares tern aumenta

do de frequencla atualmente, de modo a chamar

cadavez mais a atencao dos estudiosossobre suas

causas, consequencias e, especialmente, formas

de tratamento.

A correria do mundo moderno aliada a certo

alheamento do outre, mesmo nas relacoes fami

liares, vem agravando 0 problema, haja vista que,

detectar precocemente 0 disturbio e, nao semen

te desejavel, mas na grande maioria dos cases, fa

tor de maior taxa de sucesso na solucao do trans

torno.

A anorexia constitui patologia grave, cuja

complexidade da origem, principalmente por se

tratar de transtorno de natureza psicol6gica com

alto grau de morbidade, desafia uma tomada de

poskao firme e imediata para que possa ter seus

efeitos estancados.

Ena adolescencia que, frequentemente, se

iniclam os sintomas que terminam por afetar am

pia e severamente 0 desenvolvimento do Indivi

duo, razao da escolha do tema, em especial com

enfase nas anorexicas que assumem a necessida

de de baixo peso como requisito para sua aceita

cao no grupo do qual fazem parte, alern de pres

suposto de sucesso profissional, particularmente

na carreira de modelo/manequim, a qual parece

ser 0 sonho da maioria das jovens entre 12 e 20

anos, por representar reconhecimento, sucesso fi

nanceiro e, possivelmente, ascensao social.

Juiza Federal Monica Neves Aguiar da Silva

Acresca-se que essa necessidade de se des

tacar da rnultidao e meta perseguida tenazmente

na juventude, ao que parece como consequencia

da Interferencia da midia de internet e televisao

que tanto influencia a opiniao publica em geral.

Por outro lado, visto do ponto de vista indi

vidual, 0 transtorno de que se cuida encontra-se

presente em grande medida nas pessoas que ne

cessitam demonstrar para si e para os outros que

tern controle sobre 0 pr6prio corpo. Faz parte do

desenvolvimento de um complexo de onipoten

cia, muitas vezes em face da nao aceltacao do

quanta sao depen dentes.

Nao permitir 0 desenvolvimento regular da

personalidade, escamoteando a infancla ainda

latente e, ao mesmo tempo, ter dificuldade em

aceitar 0 processo de transformacao pelo qual a

personalidade se desenvolve, negando 0 ingres

so na fase adulta, parece ser a base do sofrimento

pelo qual essas pessoas passam.

Convern esclarecer, neste intr6ito, que e

tarnbem durante a adolescencla que os melhores

resultados parecem ocorrer naqueles casos de

lntervencao precoce a evitar as formas cronlcas e

irnutaveis desses transtornos alimentares.

Sera, sntao, que a base do transtorno e a

mesma que se estabelece em relacao ao proces

so de morrer quando 0 paciente encontra-se em

estaqlo terminal e irreversivel de doenca que Ihe

traga grande dor e desconforto?

Sera possivel assumir que se trata de sulci

dio em razao do fate de que 0 adolescente deixa

de comer mesmo tendo fome e, portanto, deseja

marrer?

Ha uma morte desejada?

A essas perguntas e as consequencias juri

dicas que sobre elas se coloca, inclusive sobre a

liceidade ou nao da conduta das pessoas que se

omitem em providenciar 0 tratamento necessa

rio, em especial quando se tratar de parentes ou
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representantes legais irnpoe-se a reflexao que a
seguir se faz.

2 Efeitos juridicos da anorexia juvenil:

Nos ultirnos tres anos a morte de jovens bra

sileiros vitimas de anorexia ganhou grande reper

cussao, inciusive internacional, a partir, principal

mente, do faiecimento da manequim Ana Caroiina
Reston'.

Naquela oportunidade, a mae da jovem con

fessou que temia que a sua filha se irritasse com

ela, se a obrigasse a comer, e assegurou que Ana

Caroiina era «tudo 0 que tinha na vida».

Afastada a analise psicol6gica sobre a afirma

caoem aspas por fugir do objetivo deste trabalho,

forcoso e reconhecer que a repercussao na gran

de imprensa somente se deu - e e 0 que ocorre

na maior parte das vezes - porque havia um real

interesse da populacao no conteudo da materia,
na noticia em si.

Econveniente lembrar que 0 jornai de pres
tigio internacional 'The New YorkTimes'" chamou

a atsncao na epoca dos fatos - 2007 - para a ocor

rencia de mortes por anorexia no Brasil,

Parecem ocorrer duas atitudes centra is e

opostas, pelo menos em termos de consequencias

juridicas, no tocante anecessidade de busca pelo

tratamento, no que concerne a responsabilidade

dos pais ou outros representantes legais.

Casos em que a famiiia nao quer 0 tratamen

to com internacao hospitalar, caso em que a fa

milia nao consegue 0 tratamento pretendido em
hospitais da rede publica.

. A autora e Jufza Federal, Professora de Dlrelto Civil e Bioetlca
da UFBa. Mestre em Direito Economlco pela UFBa. Doutora em
Dlreito Civil pela PUC/SP. Coordenadora do Programa de P6s
qraduacao em Direito da UFBa. Membro da Academia de Letras
Jurfdlcasda Bahia. Professora da Escola de Magistratura da Bahia
e da Pundacao Escola Superior do Mlnlsterlo Publico Estadual.
Palestrante. Autora. E-mail: rnonlcajfgrsvn.corn.br

1 V. por todos notlcla do Diario de Portugal in http://diario,ioLpti
noticia.html?id_743078&div id 4071 (acesso em06/jun/09)

2 http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,AA1421424-5598OO.html
Acesso em 06jun 09.

2.1 Autonomia e vulnerabilidad

pacientes absoluta ou relativame

incapazes na forma da lei civil

Nao ha que se falar em ausencla de aut

mia no caso em que a/o paciente tiver mais d
anos e estiver em pleno exercicio de sua ca
dade mental,

Nesses casos, 0 doente e plenamente c

e como tal deveria ser respeitada sua autonor1lla
seu direito de nao ser tratado, ainda porqus

quem deve ser constrangido a submeter-se a
tamento medico sem vontade.

Embora 0 pensamento assim elaborado

de uma iinearidade que revela a exegese liter

norma legal codificada - art.l> do CC, c/c art.t

nao pode ser interpretada ao extrema de se

siderar seja licito omitir-se no tratamento e res

tar essa suposta autonomia legaL Eque, depar

o jurista com outro principio bioetico-jurtdlc

maior relevancla, qual seja, 0 principio da
rabilidade.

Com efeito, nao basta ser autonorno, e

cessario que 0 paciente esteja iivre de Influend

externas ou internas que reduzam drasticam
sua capacidade de decidir.

No tocante a anorexia e exatamente 0

ocorre.

A dlsfuncao pela qual 0 organismo hum
passa nesse transtorno alimentar leva a crer

ocorre uma sensivel reducao da capacidade

discernir que inabilita 0 sujeito da acao de vaii

mente emitir sua vontade.

Embora a hip6tese nao esteja inserida tax

vamente no rol dos arts. 3° ou 4° do C6digo Civi
atividade medica e a atuacao familiar devem oc

rer de modo a permitir a melhor solucao possi
para 0 paciente.

Enecessario reiterar que, em qualquer caso

deve estar presente comprovado risco para a vi

do paciente autonorno e, bem assim, afastar a

tuacao de paternaiismo a sufocar a autonomia.

A hip6tese, pois, seja para 0 maior civil me

te, seja para aqueles que ainda nao alcancara

a maioridade civil, parece ser de vulnerabiiidade

como efeito do transtorno.

Ora, se 0 paciente, embora capaz e, portan

to, autonomo, encontra-se vulneravel em face de

urna sltuacao acrescida que se revela no pr6prio

fato da doenca com seus efeitos, pode ter sua

vontade substituida para evitar a eventual mor

Ie ou danos irreversiveis para sua saude, seja em

prestigio ao direito avida, seja em protecao ao di

reito asaude.

Para tanto, convern tomar de emprestirno a

formula,ao do principio do respeito pela autono

mladas pessoas na forma como construido por Ja

mes Childress e Tom Beauchamp', no tocante ao

modele de declsao substituta.

Para eles e possivel fixar tres diferentes tipos:

a do julgamento substituto, 0 dos melhores inte

resses e 0 da autonomia pura.

Para este trabalho nos interessa pincar os

dois primeiros Standards, haja vista que a anore

xia nao impede a rnanifestacao da vontade, ape

nas a contamina.

No modele do julgamento substituto, a de

clsaotomada pelo representante deve ser aquela

que, presumivelmente, 0 substituido tomaria se

pudesse manifestar vaiidamente sua vontade. As

sim, ao procurarem tratamento mesmo contra a

vontade do paciente, os pais estariam externando

uma declsao que a pessoa tomaria se nao estives

se sob efeito da doenca.

No modelo dos melhores interesses, 0 "deci

sor substituto deve determinar 0 maior beneficio

entre as opcoes possiveis, atribuindo diferentes

pesos aos interesses que 0 paciente tem em cada

opcao e subtraindo os riscos e os custos inerentes

a (ada uma."

o que melhor diferencia estes dois mode

los e 0 fato de que a declsao tomada no segundo

nao privilegia preferenclas subjetivas do paciente,

mas os beneficios que dela advlrao para a pessoa

envolvida.

l Prlncfplos de etka blomedlca. Sao Paulo: loyola.

4 Op.cit.p.204

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

Parece ocorrer, nas acoes judiciais que envol
vem este tema, certa hierarquia entre estes dois
modelos, pela qual ados meihores interesses pre
valece sobre a do julgamento substituto.

Ou seja, entrega-se ao medico ou a equipe
medica a decisao, certamente par se reconhecer
uma suposta superioridade decorrente do conhe
cimento tecnico do expert.

o estudo de alguns casos recentes da bem 0

tom da polemica que envolve a materia.

Em Feira de Santana, na Bahia, uma garota de
15 anos e que pesava 35 quilos teve sua interna
,ao ordenada judicial mente, a pedido da equipe

medica que a tratava e contra 0 desejo da familia
que se omitia na lnternacao no hospital'.

Na mesma cidade, uma men ina de 14 anos
foi levada para 0 hospital pela mae, com 33 kg. Se
gundo 0 prontuario medico, a menina chegou a
unldade de saude pesando 33 kg, desnutrida, de

sidratada e com complkacoes renais'.

No primeiro caso, a familia nao concordou

com a declsao judicial. No segundo, a pr6pria fa
milia tomou a iniciativa de realizar a internacao.

Deve serfeita, ainda, mencao ao caso em que
a familia pretendeu processar 0 estado do Rio de

Janeiro por neqliqencla pela morte por anorexia
de Maiara Galvao com l,lOm e pesando apenas

38kg.

Moradora de Nova lquacu, na Baixada Flumi
nense, a menina ja havia sido levada a tres hos
pitais publicos, sem que a doenca fosse diagnos

ticada. S6 depois de ir a um medico particular, a
estudante foi encaminhada ao hospital municipal
Miguel Couto, na Zona Sui do Rio, onde ficou in
ternada durante 26 dias, vindo a falecer. 7

Ha, portanto, hip6teses diversas.

Quando a familia se manifesta contrariamen

te ao tratamento e diante da vulnerabilidade do
paciente e razoavel utilizar-se 0 modelo dos me-

shttp://gl.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUl47745-5598,OO.html

6 http://g1.globo.com/Noticias/BrasiIl0,,MUl50743-5598,00-MAI
S+UMA+JOVEM+COM+ANOREXIA+E+INTERNADA+NA+BAHIA.
html

7 http://g1.globo.com/Noticias/Rio/O,,AA1412424-5606,00.html
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Ihores interesses, sempre que haja risco de morte

e nao seja possivel, por outra via que nao a inter

nacao, trata-lo,

Neste case, reconhecida a vulnerabilidade

acresclda pela patologia, em razao da disfuncao

capaz de reduzir 0 entendimento e a com pre

ensao que afeta 0 discernimento do paciente', e

diante da recusa ao tratamento pela familia, cabe

a lnterferencia medica que no Brasil, em razao da

opcao pelo sistema da civil Law, que expressamen

te define, a priori, quem representa os absoluta ou

relativamente incapazes em rol taxativo inserido

no art.3°, I e 4°, I, do C6digo Civil somente pode

sobrepor-se 11 representacao legal em sentido lato

por meio de ordem judicial que afaste, tempora

riamente e para aquele ato especifico, essa repre

sentacao,

Deste modo, pode e deve 0 Magistrado,

havendo risco para a vida do paciente, afastar a

ornlssao dos pais para prestigiar 0 interesse do

adolescente que se encontra nesta situacao.

Na hip6tese em que a pr6pria familia realiza

a tnternacao, mesmo contra a vontade do pacien

te, e importante anotar que 0 faz no exercfcio do

poder-dever familiar na forma qenerlca como pre

vista no art.1630' do C6digo Civil, haja vista que

nao se encontra, entre as atribuicoes concedidas

aos pais no exercicio deste poder, a de gerir a vida

e a saude dos filhos",

3 Responsabilidade civil dos medicos e hos

pitais na omissao do diagnostico e tratamento do

paciente com anorexia:

A relacao entre medicos e hospital nao e de

mera locacao de equipamentos, utilizacao de re

cursos materia is e humanos. Etarnbern de interes

se econ6mico haja vista que 0 hospitallogra obter

lucro com atividade medica que e realizada em

seu ambito.

8 lINS,EmmanueJa Vilar.As dimensoes dovulnerabilidodehumana:
como condicao, como caracterlsttca e como principio btoetico
juridico. Salvador: UFBa .2007.p.ll S. 201p.

\I Art. 1.630. 05 filhos estao sujeitos ao poder familiar, enquanto
menores.

10 Consoante art.1.634doCc.

Alern disso, para consideravel numero de

cientes 0 fato de 0 medico realizar atendirn~

em determinado hospital evidencia que aq

profissional Integra os quadros c1inicosdeste,s

do aos pacientes irrelevante, e inclusive desco

cida, a natureza da relacao juridica existente en

ambos: se de emprego ou locacao de espaco,

A responsabilidade do hospital, porta

deve ser considerada objetiva, nos terrnos

art.14 caput "do C6dlgo de Defesa do ConslJm

dor que a estabelece em relacao aos defeitos r

tivos 11 prestacao de services.

Em relacao ao paciente-consumidor, a r

ponsabilidade do hospital e objetiva e solid

juntamente com 0 medico.

Na relacao existente entre 0 hospital e art)

dico, a responsabilidade, entretanto, e subjetlVa

sera dividida de acordo com 0 grau de culpa

cada um.

Asslm, no caso em que nao houve diagn

tico nem tratamento quando a paciente par

ja se encontrar muito abaixo da Iinha de ma

corporal aceltavel para sua idade e ja reveiava si

tomas c1aros de anorexia, deve ser chamado a r

ponder pelo evento morte tanto os medicos qu

atenderam, quanta 0 hospital na qual foi atendi

para que se responsabilizem pelo dana causad

comprovado, por necessario, 0 Iiame entre a om'

sao de tratamento e a morte.

4 Conclusao:

A anorexia juvenil tem tido suaocorrencia

mentada no mundo atual, quer em razao da pr

sao cotidiana sobre a estetlca dos [ovens, quer e

razao do agravamento da ausencla de automate

nagem vista nos pacientes, os quais, com dificu

dades de exercer 0 controle sobre suas pr6pria

vidas e na busca pela negativa de dependenci

emocional do arquetipo materno, terminam p

iiudirem-se quanto 11 possibilidade de control

sobre seu pr6prio corpo e passam a se exlgire

11 Consoante art.1.634doCc.

menor consumo de alimentos para obterem baixa

ingestao de calorias e reducao de peso.

Esta reducao, que inicialmente, se revela

necessaria aos prop6sitos conscientemente ad

mitidos de engajamento em um grupo social que

revele a aceltacao do adolescente, faz gerar, em

pouco tempo, como reflexo do transtorno, uma

grave dlstorcao de imagem-retrato que termina

par estabelecer serio risco, nao somente 11 saude,

como tarnbern 11 vida.

Estes direltos de personalidade, fundamen

tals 11 higidez da pessoa, quando atacados pelo

pr6prio paciente faz nascer a premente reflexao a

respeito do "desejo' da morte.

Nao se pode deixar de admitir que tal von

tade encontra-se viciada e, mesmo quando os

adolescentes sao aut6nomos e, portanto, capazes

pela lei civil, estao vulneraveis em razao do trans

torno, devendo ter suas vontades, no que concer

ne 11 alimentacao e nutricao, resguardadas pelos

seus pais.

A vulnerabilidade opera, assirn, como pon

to de partida para 0 afastamento rnomentaneo

da autonomia, em prestigio da apltcacao, ainda

quando anal6gica, do enunciado do art. 3°, III do

C6digo Civil, de modo a permitir a protecao inte

gral da pessoa.

Quando, entretanto, os pais se negam a exer

certal direito, em substltulcao e em favorecimento

da pessoa com transtorno alimentar, deve-se es

tender a autonomia para resguardar a vida, como

princfpio que assegure os melhores interesses do

adolescente.
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biomedica. Sao Paulo: Loyola. 2002

L1NS, Emmanuela Vilar. As dimens6es da vulnerabilidade
humana: como cotidicoo, como caracterfstica e como
principia bioetico-juridico. Salvador: UFBa .2007. p.l l S.
201 p.
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L1TISPENDENCIA EA<;:OES COLETIVAS
Juiz Federal Substituto Neian Milhomem Cruz

1-lntr6ito

Em breves lin has suscitaremos a exlstencla
de litispendencia entre acces coietivas e suascon

sequenciasj uridico-processua is.

A tutela coietiva de direitos reclama uma re

leitura de diversos institutos do direito processual

civil com vistas a sua adequacao as peculiaridades

imanentes a esta nova forma de tutela.

Assim, cum pre verificar se entre acoes popu

lares- vale enfatizar que tais acoes sao instrumen

tos processuais que, mediante a iniciativa do autor

popular (cldadao), veiculam a tutela de interesses

da coletividade - pode verificar-se a lltispenden

cia, assim como entre acoes coletivas propostas

por diferentes legitimados.

Cabe lembrar que a Iitispendencia e con

ceituada no § 3° do art. 301 do CPC que adota a

exiqencla da triplice identidade dos elementos da

acao, quais sejam: partes, pedido e causa de pe

dir.

Destarte, se diversas acoes populares forem

propostas com a mesma causa de pedir e 0 rnes

mo pedido, porem por diferentes cidadaos, a prin

cipio, nao existiria a triplice identidade.

Do mesmo modo, quando diferentes legi

timados ajuizam diversas acces coletivas, todas

com 0 mesmo pedido e causa de pedir, tambern

nao ha, em analise perfunct6ria, identidade de

partes.

Em ambos os exemplos acima ilustrados

nao haveria litispendencla e, por conseguinte, as

acoes deveriam ser processadas e julgadas, ren

dendo ensejo tao-somente a sua possivel reuniao

por conexao,

No entanto, nao se pode olvidar que na tute

la coletiva de direitos ocorre verdadeira dissocia

,ao entre as partes processuais e os verdadeiros

titulares dos direitos litigados, clrcunstancla que

merece e reclama maior ponderacao dos interpre

tes e aplicadores do direito.

II - Parte Processual e Parte Material

Insta gizar que a litispendencia consubs

tancia-se em pressuposto processual negativo

devendo ser reconhecida inclusive de offcio, con

sentaneo com 0 § 3° do art. 267 e § 4° do art. 301,

ambos do cpc.
Configura-se a litispendencia quando se ve

rifica a identidade dos elementos da acao, quais

sejam, partes, pedido.e causa de pedir, conforme

definida pelos §§ 1°,2° e 3° do art. 301 do cpc.
Vejamos 0 seguinte julgado do Eg. Superior

Tribunal de Justice" acerca do tema em epigrafe,

in verbis:

EMENTA:

RECURSO ORDINARIO EMMANDADO DE

SEGURAN~A. A~Ao COLETIVA. DIREITOS CO

LETIVOS. IMPETRA~iio DE DOIS MANDADOS
.DE SEGURAN~A POR DUAS ENTIDADES RE

PRESENTATIVAS DA MESMA CATEGORIA PRO

FISSIONAL. MESMA CAUSA DE PEDIR. IDENTI

DADE PARCIAL DE PEDIDOS. CONTINENCIA.

CONFIGURA~iiO.

I - 0 aspecto subjetivo da Htlspenden

cia "as acoes coletivas cleve ser vista sob
a atka dos beneficiaries atingidos pelos
efeitos da dectsao, e nao pelo simples exa

me das partes que figuram no polo ativo
da demanda. Assim, impetrados dais man
dados de seguranc;a por assoclacao e por

sindicato, ambos representantes da mesma
categoria profissional, os substituidos eque
suportarao os efeitos da declsao, restando,
assim, caracterizada a identidade de partes.

11- Emfaceda identidadeparcial de pedi
des, em razec de urnserurn rnais abrangente

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justlca. RMS 24.196.ReI. Min. Felix
Fischer. QuintaTurma.Dlspcnfvel em www.stj.jus.br.
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que 0 outro, configura-se a contlnencia, que e
especie de Htispendencia parcial.

llf -Jnvlavel, porern, a reuniao de proces
50S, tendo em vista que ja julgado urn deles

(Surnula 23StSTJ), impondo-se, par consequen

cia, a extlncac parcial do presente writ na parte

em que apresenta 0 mesmo pedido.

Recursoordinaria parcialmente provide,

para determinar a retorno des autos ao e. Tri
bunal a quo, para que julgue 0 mandamus.

Ac6RDAo

Vistas, relatados e discutidos os autos

em que sao partes as acima indicadas, acor

dam os Ministros da QUINTA TURMA do Supe

rior Tribunal de Justka, par unanimidade, dar

parcial provimento ao recurso, nos termos do

voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros

Laurita Vaz, Arnalda Esteves Lima, Napoleeo

Nunes Maia Filho e Jane Silva (Desembarga

dora convocada do T./IMG) votaram com a Sr.

Ministro Relator.

Brasilia (DF). 13 de dezembro de 2007

(Data do Julgamento). (grifo nosso;

Merece registro a integra do voto proferido

pelo em. Relator Ministro Felix Fischer, no aresto
acima citado:

VOTO

o EXMO. SR. MINI5TRO FELIX FISCHER:

Atendidos as pressupostos de admissibilidade,

conheco do recurso.

Inicialmente, ressalto que anteriormen

te esta e. Quinta Turma julgou outro recurso

ordtnario (RMS nO 16.906- fi,. 159-164) nestes

autos, a qual foi interposto pela ora recorren

te contra v. acordso que, rejeitando a mesma

preliminar de litlspendenda (fls. 105-106), re

conheceu a conexao com a writ acima referido

(MS nO 100.Q1.000222-6) e determinou a extin

<;030 do presente mandamus. 0 recurso ordina

ria, pcrem, foi provido para determinar a pros

seguimento deste writ. 0 novo julgamento no

e. Tribunal a quo culminou com a acolhimento

da preliminar de littspendencia, ora debatida.

o SINDIJUDICIARIO impetrou, em

07.05.2001, a presente mandado de sequrenca

contra as Atos Especiais nO 1b01 e 13-2001 do

e. Presidente do Tribunal de Justka do Espfrito

Santo, que, respectivamente, cessou as efeitos

de todos as atos de norneacao dos Jufzes de

Paz no Estado do Espirito Santo e determinou

aos Jufzes de Direito que designassem, par

portaria, Jufzes de paz e respectivos suplentes

com a percepcao dos emolumentos
na Lei Estadual nO 4.38090.

o pedido do impetrante restou
do nos seguintes term os:

"l-Seja concedida Medida Uminar p
limde assegurar 0 dlreitode seus associad
serem reintegrados eo cargo e de receber

remuneracao devlde, de acordo com a P

I do Plano de Cargos e Salarlos dos Servi

do Poder Judiciario, conforme versa a artl

da Lei Estadual nO 4.380-90, ate decisao f

2 - Seja dado procedencta ao pre

mandado de sequranca, confirrnando-sg

minar deferida..." (fi. 12).

A Associacao do Jufzes de Paz do Es

Santo -AJUPEStambem propos, em 20.02.2

mandamus (fis. 72-9S) no qual se pleit

a declaracao de nulidade do Ato Especi

13-2001, cujo pedido restou assim redigido

"a) seja suspenso, in limine e inaudit

tera pars, as efeitos do ato especial nO 01

restabelecendo a pagamento dos sal

dos impetrantes na forma do artigo 1°
5871199, se abstendo a autoridade coator

praticar qualquer ato que obste a recebim

do salario dos jufzes de paz do Estado do

rita Santo.

b) seja, ao final, julgado proceden

pedido, concedendo-se a sequranca aqul p

teada, e declarando-se nulo de plena dlrelt

Ato Especial nO 013'01;

..............................." (fi. 82).

A ordem, nesse ultimo writ, foi deneg

sob as seguintes fundamentos:

"EMENTA: MANDADO DE SEGURAN

JUIZES DE PAZ. PRELIMINARES: DE NULIDA

DE CITA<;:AO, DE IMPOSSIBLIDADE JURi

DO PEDIDO. REJEITADAS. MERITO: DEC

RA<;:Ao DE NULIDADE DO ATO ESPECIAL

OB01. SEGURAN<;:A DENEGADA.

Rejeita-se preJiminar de nulidade de cit

<;030 porque editado Ato Especial nO 013120

devendo ser dirigida a lmpetracao contra

Presidente do Eg. Tribunal de Justlca.

Rejelta-se preliminar de impossibilida

juridica do pedido porque juridicamente pas

vel a lrnpetracao do 'mandamus', objetivan

restabelecer e recompor a estado de direi

lesado au violado par ato ilegal da autoridad

para para verifica<;ao de haver alega<;ao de

la<;aoa direito Ifquido e certo.

Merlto: 'a legalidade do ato administra

tlvo, cujo controle cabe ao Poder Judlciario,

compreende nao so a cornpetencia para a pra

tica do ato e de suas formalidades extrfnsecas,

como tarnbern as seus requisltos substanciais,

as seus motives, as seus pressupostos de direl

to e de fato, desde que tais elementos sejam

definidos em lei como vinculadores do ato

administrativo'. (in Direito Administrativo Bra

sileiro, ed. RD.

Nao send a a ato impugnado auto-axe

cutavel e nao contenda nenhum conteudo au

mandamento que possa ser executado contra

as impetrantes, deneqa-se a sequranca" (MS nO

100.Q1.000222-6, Publicado em 02AJ2J2(04) (foi

grifado).

Em razao, pais, destes dais mandados de

sequranca, a e. Tribunal a quo entendeu confi

gurada a lltispendencia,

Estabelecem os §§ 1° e 2° do art. 301, do

CPC:

"§ 1a Verifica-se a lltispendencla au a col

sa julgada, quando se reproduz

acao anteriormente ajuizada (Reda<;ao

dada pel a Lei nO 5.925, de 1973).

§ 20 Uma acao e ldentlca aoutra quando

tem as mesmas partes, a mesma

causa de pedir e a mesmo pedido (Reda

,ao dada pela Lei nO 5.925, de 1973)."

Exige a C6digo de Processo Civil, para

a caracterizacao da Htlspendencla, a trfplice

identidade de partes, causa de pedir e pedida.

Quanta ao elemento subjetivo, em

ambas acoes, as autores sao substitutos pro

cessuais dos associados e buscam a tutela de

direitos coletivos.

o aspecto subjetivo da lltispendencla

nas acoes coletivas deve ser vista sob a 6tica

dos beneficiaries atingidos pelos efeitos da de~

clsao, e nao pel a simples exame das partes que

figuram no p610 ativo da demanda.

Destaco, do v. acordao recorrldo, as se

guintes trechos nos quais se transcreve li<;6es

doutrinarlas que corroboram a entendimento:

o Professor Kazuo Watanabe, analisando

a materia, afirma que 'ingressando a associa~

<;030 em juizo, e como se as pr6prios associados
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estivessem a agir.' (A tutela dos interesses difu

sos, Editora Max Ltmonad. 1984).

C•.)

No mesmo sentldo, encontrarn-se as en

sinamentos do Professor Antonio Gidi, nas sua

obra Coisa Julgada e Litlspendencta em Acoes

Coletivas, edltora Sarelva, paqina 219, senao

vejamos:

'Em que pese a fato de as pessoas nao

serem empiricamente as mesmas, entendemos

que, para efeito de leqitlrnldade.Iltlspendencla,

efeitos da sentence e sua imutabilidade (auto

ridade da coisa julgada), juridicamente trata-se

da mesma parte. Por outro giro, as partes sao

consideradas as mesmas pel a direito positivo,

muito embora, empiricamente, no mundo na~

turalfstico, nao a sejarn,'

..........." (fls. 1861187).

Nao acolho a argumento da d. Subpro

curadoria-Geral da Republica, segundo a qual

"para a reconhecimento da litlspendencia,

com espeque na identidade de partes, mister

conduir que todos as substitufdos pelo SINDI~

JUDICIARIO tarnbern 0 fossem pela AJUPES".

Necessaria, neste ponto, distinguir se a

direito Ifquido e certo se enquadra na cateqo

ria dos direitos coletivos au individuais horne

geneos.

Segundo 0 Codiqo de Defesa do Consu

midor, coletivos sao "as transindividuais de na

tureza indivisfvel de que seja titular grupo, ca

tegoria au ciasse de pessoas ligadas entre si au

com a parte contraria por uma releceo jurldica

base"; individuais homoqeneos sao as "decor

rentes de origem comum" (art. 81, II e III).

o conceito legal nao e suficiente para

distinguir, abstratamente, as duas categorias,

sendo necessaria a exame" do direito afirmado

(causa de pedir) e da tutela processual reque

rida" (GIDI, Coisa julgada e litispendencla em

acoes coletivas), porern, como destaca ADA

PELLEGRINI (In 0 processo coletivo do consu

midor), um ponto de distincao entre as duas

categorias e que, no direito individual homo

geneo "a solucao nao e necessaria mente una

para todas as pessoas, que podem ter sua pre

tensao individual acolhida au rechacada par

ctrcunstanclas pessoals". "Trata-se, aqui",- con~

tinua ~ "de um feixe de interesses, que pode ser

tratado caletivamente, sem prejuizo da perma-
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nencia da tutela classica, individuaJizada para

cada qual".

Nesse contexto, a invalidade do ate ata
cado neste writ atinqira igualmente todos os

lndlvfduos que foram afetados com as suas

destituicoes do cargo. Portanto, tratando-se de

dlrefto coletivo, desnecessilria a filiacao conco

mitante de todos os substituidos, visto que 0

nao-assoclado ou nao-sindicallzado podera va
ler-se da sentence qenerlca, proferida na acao

coletiva,para individualizar 0 seu direito.

No que se refere aos pedidos, como se

viu acima, esses guardam identidade apenas

no que se refere ao Ato Especial n° 013t01. A

relacao estabelecida, portanto, e de continente

e conteudo que, no sistema do C6digo de Pro

cesso Civil, integra a chamada conttnenda.

A contlnencla, que na verdade e uma

especle de lltispendencia parcial, tern previ

sao legal no artigo 104 do CPC,e ocorre "entre

duas ou mais acoes sempre que hil identidade

quanto as partes e a causa de pedir, mas 0 ob

jeto de urna,por ser rnaisample, abrange 0 des
outras."

Segundo Candido Rangel Dinamarco '[..J
o objeto do processo consiste exclusivamente
no pedido formulado pelo demandante. E ali

que reside a pretensao cujo reconhecimento e

satisfacao 0 demandante quer' (In lnsutulcoes
de Direito Processual Civil. 2 vol. 3. ed. Sao Pau

lo:Malheiros, 2003.).

Destaco, sobre 0 rema, trecho do

voto proferido no MS n° ll.3ll-DF (DJU de
01.06.2006):

"Apesar de existencia de adminfculos

doutrinilrios no sentido de: a) considerar con

tinencla apenas em relacao a um pedido espe

clfico, que deveria ser mais ample, e nao en

focando a totalidade dos pedidos formulados

(DIDIER JR, Fredie. Direito Processual Civii. 1
voi. S. ed. Salvador: JusPODIVM, 2005, pg 144)
e b) sustentar a influencia da ordem cronolo

gica da propositura das demandas (continente

e contida) na caracteriza<;:ao da Jitispendencia

ou continencia (PIZZOL, Patrfcia Miranda. A

competencia no Processo Civil. Sao Paulo: RT,

2003, pg 296), mistertranscrever 0 magisterio

de Candido Rangel Dinamarco:

'Com esses contornos, a continencia cos

tuma ser apontada como uma Iitispendencia

parcial. Em parte, a demanda de maior exten

sao coincide com a demanda menos ampla.

Na parte que a excede, ela e somente

a ela.

Pragmaticamente, a lei trata a conn
cia no mesmo plano da conexidade, furta

se a impedir 0 prosseguimento simulta

das duas causas apesar do parcial bis in i

(lltispendencia parcial) e associando a el

mesmos efettos processuais que a conexi

ocasiona. Vigem portanto os mesmos prec

que regem esta, no tocante a admissibili

do Iitiscons6rcio, prorroqacao da competg

reunlao de processos etc.

Poder-se-iaate cogitar de uma disci

diferente do sentido vetorial da vis attracti

de modo que a causa continente atrafsss s

pre a contida, independentemente da or

cronol6gica na propositura de cada uma

ou na efetivacao da cltacao do demanda

mas sequer isso acontece e as mesmas nor

referentes a conexidade valem de igual m
em relacec acontlnencia.'

Portanto, na continencia, ha, sem d

da, a ocorrencia da litispendencia parcial,

conforme exposkgo doutrlnaria, sem geral'

tlncao processual, porquanto, a sistematica

C6digo de Processo Civil elegeu 0 camtnhc
reunlao dos processos como efeito decorre

da continencla, identificando 0 instituto co

conexao.

Oportuno mencionar, outrossirn, qu

doutrina tradicional sustenta ser a contlne

um fen6meno quantitativo, levando em c
os elementos objetivos da demanda como

todo.

Neste sentido, Patricia Miranda Pi

afirma: 'As causas contida e continente se

ferenciam apenas quantitativamente, v. g. u

acao de indenlzacao onde se pleiteiam lu

cessantes (causa contida) e outra a<;:ao de

paracao de perdas e danos, englobando t

bern os lucros cessantes (causa continen

(PIZZOL, Patrfcia Miranda. A cornpetencia
Processo Civii. Sao Paulo: RT, 2003, pg 295) .•

De igual pensar, Dinamarco suste

'Uma demanda envolve a outra em uma r

<;:ao de continencia (a) quando traz um petit

relativo a dois ou mais bens ou a um bern

maior extensao e a segunda, a um bem s6

a uma parcela do todo [...]' (DINAMARCO,
dido Rangel. Institui<;:6esde Direito Process

Civii. 2voi. 3.ed.Sao Pauio: Maiheiros, 2003.

Por fim, Celso Agricola Barbi, ao con

tuar 0 instituto da continencia, expressa: 'Co

se ve, a diferen<;:a entre as a<;:6es e apenas

objeto e, mesmo neste, nao e qualitative, mas

sim quantitativa. Como por exemplo, podem

se lembrar duas acoes entre as mesmas pesso

as, relativas a um contrato de mutuo: em uma

delas, cobra-se uma prestacao, isto e, uma par

te dele; na outra, cobra-se todo 0 mutuo, Logo,

esta ultima contem a primelre' (Barbi, Celso

Agricola, Comentilrios ao C6digo de Processo

Civii.1 voi.11. ed. Forense, 2002).

Ocorre, aqui, urn obstaculo que impede

a reuniao de processos. E que 0 outro manda

mus, como vlsto, jil foi julgado, tendo, inclu

sive, jil transitado em julgado 0 acordao, Nos

termos do enunciado da Surnula23StSTJ,"a co

nexao nao determina a reuntao dos processos,

se um deles jil foi julqado".

Em face da impossibilidade de reunlao

dos processos, e para que nao haja posslbili
dade de decis6es antaqonlcas sobre 0 mesmo

objeto em diferentes processos, deve ser extin

to, sem resolucao de rnerito, este mandamus

na parte em que se impugna a Hesolucao nO

01312001, conforme jil decidiu a e. Tercelra Se

<;:ao, como se ve:

"MANDADO DE SEGURAN<;A. POLICIAL
MILITAR. EX-TERRIT6RI0. ROND6NIA. QUA
DRO DE PE550AL. EXTIN<;AO. 5ERVIDOR PU
BLICO FEDERAL. TRAN5FORMA<;Ao. ART. B9
DO ADCT. LEI E5TADUAL N° 1.063>2002.

1- No caso em apreco, nao ha litispenden
cia em relacao a ac;:ao civil publica na qual um

dos objetos da demanda e a lncorporacao da

Gratlficacao de Representacao de Secretilrio de

Estado, porquanto nao hil a mesma identidade

de partes. Verifica-se, tao-somente, a conexao
parcial, sendo lnviavel, na especie, a reunlao de

processos. Extincac do writ neste ponto.

(...)

Seguranc;:a parcialmente concedida."

(M5 86700F, 3' Secao, de minha relate
ria, julgado em 08.11.2006, DJ 11.12.2006 p.
320).

Portanto, reconhecida a contlnencla e

a impossibiJidade de reunlao dos processos,

dou provimento parcial ao recurso para que 0

e. Tribunal a quo prossiga no julgamento do

mandamus apenas no que se refere ao pedido

de reintegrac;:ao no cargo dos substitufdos.

Eo voto.

Da analise do ac6rdao supratranscrito, de

preende-se que a correta e adequada aferi~ao da

existencia de Iitispendencia entre a~6es coleti-
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vas pressup6e uma releitura da cornpreensao de

quem realmente figura como parte no processo

coletivo.

Sobre 0 tema, a doutrina estabelece a distin

~ao entre parte processual e parte material.

Parte processual e aquele que em nome pro

prio ajuiza a acao coletiva. Sao os legitimados ex

traordlnarlos,

Parte material sao os verdadeiros beneficia

rios da tutela jurisdicional veiculada na acao cole

tiva. Saoos substituidos.

Alem disso, alguns doutrinadores tarnbem

defendem que, em verdade, na litispendencia cole
tiva e irrelevante a identidade de parte, bastando

a identidade de pedido e causa de pedir.

Pontifica a respeito Fredie Didier Jr.e Hermes

Zaneti Jr.2, in litteris:

Para a correta cornpreensao do tema,

e preciso lembrar ao estudioso que a legiti

macae ativa ad causam nas ac;:6es coletivas

e extraordindria (0 legitimado age em nome

proprio defendendo interesse da coletividade)

csncorrente (hil varios legitimados) e disjuntiva
(qualquer um deles pode propor sozinho a de

manda coletiva) [...].

Assim, e possivel que uma mesma ac;:ao

coletiva possa ser proposta por diferentes le

gitimados ativos. Epossivel, portanto, que haja

litispendencia sem identidade entre as partes

auroras. A identidade de parte autora e irre

levante para a confiquracao da litispendencla

coletiva (no caso da a~ao coletiva passiva, essa

lrrelevancla dlra respeito ao p610 passive do

processo).

Acerca da distincao entre parte material e

parte processual lecionam os renomados doutri

nadores':

Para manter a exlqencla da trfplice lden

tidade para a configurac;:ao da Iitispendencia,

seria possivel afirmar que, no caso, as partes

em sentido material (sujeitos da rela<;:ao juridi

ca discutida) sao os mesmos, 0 que e verdade.

As partes processuais (os autores) eque seriam

2 Curso de Direito Processual Civil. Processo Coletivo. 4.ed.
JusPodivm:Salvador, 2009.p. 171.

3 Id.lbidem. p. 171.
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distintas. (GIDI, Antonio. "Lltispendencla em
acciones colectlvas". La tutela de los derechos
difusos, colectivos e individuales hornoqeneos
- hacia um C6digo Modelo para lberoameri
ca. Antonio Gidi e Eduardo Ferrer Mac-Gregor
(coord.). Cidade do Mexico: Porrua, 2003. p.

324). A construcao, em bora correta do ponto
de vista tecnlco, nao deve ser estimulada, pais
exige do apJicador a rnanlpulacao do conceito
de parte, ora utilizado apenas em sentido pro
cessual (para a lmputacao dos deveres proces
suais, par exemplo), ora utilizado em sentido
material, como seria neste caso.

A despeito da concepcao adotada, ou seja,

da exiqencla de triplice identidade dos elementos

da acao. com 0 desdobramento do conceito de

parte em suas concepcoes material e processuai;

ou a tese de lrrelevancta da identidade de parte

para confiquracao de lltispendencia coletiva, te

mos que seafigura irrefraqavel a condusao acerca

da possibilidade de reconhecimento de litispen
dencia entre acoes coietivas.

Pela pertlnencia, cabe transcrever a percu

ciente li<;ao de Luiz Guilherme Marinoni e Sergio
Cruz Arenhart", inexpressis:

Naturalmente, pode ocorrer Iitispen
dencia entre aljoes coletivas. Se um legitima
do para a aljao coletiva ingressa com aljao ja
proposta por outro legitimado (acces lden
ticas, com a mesma causa de pedir e 0 mes
mo pedldo), o caso, evidentemente, sera
de litlspendencla, Alguem poderia objetar,
dizendo que se trata de sujeitos distintos,
e que, portanto, haveria um elemento da
aljao distinto entre as aljoes. Ebom lembrar,
porern, que os legitimados para essas aljoes
nao agem em defesa de direito pr6prio, mas
sim alheio (Iegitimaljao extraordinaria),
pertencente is coletividade ou a certo grupo
de pessoas. 0 sujeito material do proceSSOr
portantor permanece sendo 0 mesmOrainda
que distintos os legitimados "formais" para
a adio. As acoes sao, por isso, iguais, havendo
Htlspendencla desde que sejam uniformes a
causa de pedir e 0 pedido. (grifo nosso).

Acrescentam, ainda, que";

4 Processo de Conhecimento. 7. ed. Revlsta dos Tribunals: Sao
Paulo, 2008. p. 767.

"Id. Ibidem. p. 768.

Esse mesmo raciocinio vale para
exame de aljao popular em relacao a out
aljao coletiva. Como se tem par cerro. a a

o ular nao deixa de ser uma a ao ar
defesa de direitos difusos. proposta p
cldadao em beneficio da coletividade. Ne
caso, tratando-se novamente de Ie i i
ao extraordinaria articular is seme
a do ue ocorre com a a ao coletiva 0

acontecer ue desde ue tenham ames
causa de edir e 0 mesmo edido ocorra
tispendencia entre uma acao coletiva e u
acaopopular. (9ri(a nasso).

Na jurisprudencia tal entendimento

tra-se consolidado conforme se anteve neste

tro aresto tarnbem do Col. Superior Tribunal

Justlca'', inexpressis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSU
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PUBLIC

PREQUESTIONAMENTO. AUSENCIA. SUMUL
282/STF E211/STJ. Ar;AO COLETIVA. LlTISP

DENCIA COM Ar;AO CIVIL PUBLICA. EXISTE
CIA. IDENTIDADE DE PARTES. MESMOS BEN
FICIARIOS. PRECEDENTE DO STJ. OFENSA

ART. S3S, II, DO CPC. OCORRENCIA. RECUR
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PR
VIDO.

1. Ateor da pacifica e numerosa jurispr
dencia, para a abertura da via especial, reque
se 0 prequestionamento, ainda que implfcit
da materia infraconstitucional. Hlpotese e
que 0 Tribunal a quo nao emitiu nenhumjuf
de valor acerca dos arts. 81, 84, 103, §§ 2° e
e 104do CDC e 16e 21 da LeI7.34/8S,restand

ausente seu necessarto prequestionament
lnodencta das Surnulas 282/STF e 211/STJ.

2. Nas aljoes coletivas, para efeito
aferiljao de Htlspendencla, a identidade
partes devera ser apreciada sob a 6tica d
beneficlarlos dos efeitos da sentence, e na
apenas pelo simples exame das partes qu
figuram no p610 ativo da demanda. Prec
denle do STJ.

3.0 fato de 0 julgador nao estar obrig
do a responder questionario das partes n
o exime do dever de analisar a questao op
tunamente suscitada, que, se acolhlda, po

6 BRASIL. Superior Tribunal de Justlca. REsp925278/RJ. ReI.
Arnalda Esteves Lima. Quinta Turma. Disponivel em www.sf.
hr.

levar 0 julgamento a um resultado diverse do
ocorrido.

4. Tendo 0 Tribunal de origem deixado
de se rnantfestaracerca da inexlstencia de litis
pendencla, em face da aplicabilidade, na espe
cle, das regras contidas nos arts. 81,84, 103, §§

2' e 3', e 104 do CDC e 16 e 21 da LeI7.34/8S,
resta configurada a negativa de prestacao ju
risdicional e, por conseguinte, a afronta ao art.
53S do CPC.

5. Recurso especial conhecido e parcial
mente provido. (grifo nosso).

111- Litispendencia sem conseqiiencia?

Sobreleva perscrutar os efeitos da lltispen

dsncla que para alguns importa na extincao do

processo subseqOentee para outros na mera reu

niao dos processos.

Nesse sentido, averba Robson Renault Godi

nho", in verbis:

Se, como dissemos no inkio do item, a
caracterizacao de litispendencia e posslvel em
qualquer processo, podendo variar a solucao
oferecida pelo direito positlvo, conclui-se que
pode haver identidade absoluta entre qual
quer demanda coletiva, mesmo que haja pro
cedlmento especffico para cada uma delas.

Doutrina e jurisprudencia alternam a
preferencia pela consequencla decorrente
pela litispendencia, a mesmo acontecendo
com as propostas legislativas de um Codlqo de
Processo Coletivo.

Sem delongas, reputamos mais adequada a

extincao do processo coletivo subseqOente, pois

nao se vislumbra qualquer vantagem do ponto

de vista praqmatico em tao-somente reunirem-se

acoesIdenticas com todos os percalcos que impli

ca, inclusive de espaco ffsico, enquanto reaiidade

hodiernamente enfrentada por lnumeros juizos

que nao disp6e de espaco ocioso, nao se poden

do olvidar que, nao raro, tais acces avolumarn-se

peia infinidade de documentos e arrazoados que

sao juntados pelas partes de modo repetitivo e

7 MOUTA, Jose Henrique. DIDIER JR., Fredie (Coord.). Tutela
Jurisdicional Coletiva. 1. ed. JusPodivm: Salvador, 2009. p. 366.

IJornada de Direito Civil e Processual Civil

inutil em dezenas de processos essencialmente

identlcos,

Percuciente, sobre 0 terna, a Ii<;ao de Rodolfo

de Camargo Mancuso":

[...] onde se de a superposicao entre os
elementos das acoes coletivas confrontadas 
partes, pedido e causa - au mesmo so destes
dois ultlrnos elementos, nee se justifica 0 tra
mite concorrente de ecoes coletivas, ainda que
sob nomenclatura diversa, par exemplo, uma
como civil publica e outra como popular [...] a
rigor, essa segunda acao coletiva seria repetiti
va e uma superfetaceo, carecendo de interesse
de agir, na medida em que desnecessaria, e, a
bem dlzer, lnutil [...].

Nesse diapasao, merece registro 0 seguinte

julgado do Eg. TRF - 4' Regia09, inverbis:

EMENTA: Ar;AO POPULAR E Ar;AO CIVIL

PUBLICA. L1TISPENDENCIA.

- Verifica-sea Httspendencla entre a pre
sente a~ao popular e acao civilpublica promo
vida pela Mlnlsterto Publico Federal, ja julgada

em primeira lnstancia.

- Embora nee haja identidade de partes
nominalmente, esta identidade na verdade
existe, porquanto em ambas as acoes cons
titucionais acao popular e ac;:ao civil publica
- ocorre a substitulcao processual. Nas duas
sttuacoes os autores estao agindo em nome
proprio, mas na defesa de direito de todos os
cidadaos.

Todavia, cabe ressaltar que tal ponto de vis

ta se por um lado conta com adeptos na doutri

na tals como Antonio Gidi e Teresa Arruda Alvim

Wambier, tarnbem encontra opositores dig nos de

registro a exemplo de Fredie Didier Jr e Hermes

Zaneti Jr, os quais pontificam:

Quando ocorrer litispendencia com par
tes diversas, porern, a solucao nao pod era ser a
extlncao de um dos processos, mas, stm, a reu
niiio delespara processamento simultdneo.

8 Apud MOUTA, Jose Henrique. DIDIERJR., Predle (Coord.). Ob. Cit
p.366.

\I BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4" Reqiao. REO
2003040102571 36/SC. Rei.Jufza Federal Vania Hack de Almeida.
Tercelra Turma. OJ 08/06/2005. P. 1404. Disponivel em www.
jf.jus.br.
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Malgrado respeitavel 0 posicionamento aci

ma citado, dele discordamos com a devida venia,

posto que nao se concebe qual a vantagem de

compelir-se as partes, 0 magistrado e toda a gama

de serventuarios da justice a manusearem, por ve

zes, dezenas de autos versando questao absolute
mente identtca, quando a mesma e (mica questao

poderia ser bem resolvida em um unko processo,
o que certamente redundaria em maior celerida

de e economia processual colimando-se maior

efetividade na tutela jurisdicional.

IV - Condusao

Com tais consideracoes, a guisa de conclu

sao, 0 cotejo da jurlsprudencia e doutrina permite

inferir ser inequivoca a possibilidade de litis pen

dencla entre acoes coletivas, po rem, amingua de

regramento normativo, inexiste consenso quanta

ao efeito dela decorrente, ou seja, se deve implicar

a extincao do segundo processo ou tao-sornente
a reuniao das acces, sendo, por conseguinte, um

tema instigante a merecer maior atencao dos ope

radores do direito na busca da solucao mais ade

quada, a qual, sob a otlca deste trabalho, fundado

em uma vi sao praqrnatlca do processo, consiste

na aplkacao das regras do CPC que conduzem a
extincao da segunda demands, como forma de

prestigiar os principios da economia e celeridade

processuais, preordenados ao alcance da efetivi

dade da prestacao jurisdicional, insculpida no art.

5°, LXXVIII da Carta Politica de 1988.
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1. INTRODUc;:Ao

Durante largo tempo os direitos de persona

Iidade foram postos na penumbra, esquecidos nas

prateleiras dos estudiosos do direito, nao raras ve

zes influenciados pela oposlcao manifestada por

SAVIGNY, que afirmara a tnexlstencia de direitos

ortqinarios, negando, em consequencia, a possibi

lidade de 0 homem ser titular de direitos sobre si

mesmo'!",

Absorvendo 0 posicionamento, renomados

doutrinadores tarnbem resistiram ao reconhe

cimento desses dlreltos, tais como ZITELMANN,

CROME, ENNECCERUS e OERTMANN, entre outros.

Ao seu lado, porem, frutificaram aqueles que ca
minharam em direcao oposta, entre os quais des

tacamos, na esfera lnternacional, GIERKE, KOELER,

WINDSCHEID, FADDA E BENSA, DE CUPIS e, entre

nos, PONTES DE MIRANDA, ORLANDO GOMES, R.
LlMONGI FRANC;:A, WALTER MORAIS, ANTONIO

CHAVES e MILTON FERNANDES.

Apontando as hesitacoes doutrlnartas acerca

do conceito, da natureza, do conteudo e da exten
sao dos direitos de personalidade, agravadas pela

"circunstdncia de ser tieteroqenea a cateqoria" (...j

"e controvertida sua iundamentacao", ORLANDO

1(1) SAVIGNY, apud Limongi Franca, Enciclopedia Saraiva de
Direlto, verbete "Direitos da Personalidade", vol. 28, p. 144.

DIREITO AINTIMIDADE
Juiza Federal Nilza Maria Costa dos Reis

GOMESja afirmara que a definicao desses direitos

exigia "0 alargamento do conceito jurfdico de bern,

que /he reconheca significa<;lio diversa da que se

/he atribui em Economia. Em Direito - sustentou 0

mestre -, "toda utilidade, material ou nlio, que inci

de na facu/dade de agir do sujeito, constitui um bem,

podendo figurar como objeto da relacao jurfdica,

porque sua no<;lio ehist6rica e nlio naturalista'<".

Fixando essas premisses, concluiu que "Nada im

pede, em consequencia, que certas qualidades, atri

butos, express6es ou proiecoes da personalidade se

jam tute/adas no ordenamento juridico como objeto

de direito de natureza especiat'r", como hoje, alias,

e pacificamente reconhecido.

Nos termos da nossa Constituicao Federal, os

direitos da personalidade alcanca uma multiplici

dade de forma expressao da individualidade hu

mana, tais como a honra, a imagen), a vida privada

e a intimidade, dentre outras, atendendo, assim,

a um sistema pluralista. Nao e asslm, porem, em

todos os ordenamentos juridicos, sendo este um

dado que ressalta a importancia de refletirmos

sobre os perigos decorrentes da lmportacao de

lnformacoes do direito comparado para 0 plano

do nacional, sem que facarnosas devidas adequa

coes, haja vista que neste ultimo a privacidade e a

honra, por exemplo, nao podem albergar a intimi

dade, ja que 0 legislador constituinte erigiu cada

um desses aspectos da personalidade acategoria

de bem juridico aut6nomo, como se ve no art. 5°,

inciso X, da nossa Lei Fundamental, diversamente

do que ocorre em outros paises, especialmente

naqueles submetidos aCommon Law.

Nao podemos enfrentar 0 direito a intimida

de sem fazer mencao, ainda que de forma abre-

2 (2) OrlandoGomes, Introducao ao Direito Civil, 6a edic;ao, p.
173, Forense, Riode Janeiro, 1979.

3(3) artigo Direitosda Personalidade, Revista Forense nO 216,
pp.OS/12.
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viada, a nocao dos direitos de personalidade. A

tarefa ainda e penosa, como facilmente se conclui

da simples leitura das obras de autores dedicados

ao tema, nas quais imperam imprecis6es, contra

dlcoes, diverqenclas e obstaculos pertinentes a

terminologia, dasslficacao e outros aspectos rele

vantes, razaopela qual preferimos enfrenta-la com

base nas llcoes ja ofertadas pelos estudiosos na

cionais do tema. Nesta esteira, constatamos que,

para PONTES DE MIRANDA, os "Direitos da perso

nalidade sao todos aqueles necessarios a realiza

<;ao da personalidade, a sua insercao nas relacces

jurfdicas."4141, enquanto para GOFFREDO TELLES

JR. traduzem 0 "conjunto dos caracteres pr6prios
de um determinado serhumano. E0 conjunto dos
elementos distintivos, que permitem, primeiro, 0 re

conhecimento de um individuo como pessoo e, de
pols, como uma certa e determinada pessoa'v».

Analisando 0 assunto, ROBERTO DE RUGGIE

RO'I') assinala que 0 direito objetivo assegura ao

hornern, como pessoa, uma serie de faculdades

ou pcderes, tornando-o, enfim, titular de varlas

especies de Iiberdade (de acao, pensamento, po

litica ou civil, de associacao ou religiosa, etc), cuja

soma traduz os direitos da personalidade, para

enfatizar, ao final, que "nemporisso se deveju/gar
que a personalidade represente um direito subjeti
vo, quaseum direito do individuo a serreconhecido
como pessoa, ouseja comosujeito. A personalidade
e, pe/o contrario, 0 pressuposto de qua/quer direito
subjetivo C..)", porquanto, como observa L1MONGI

FRAN<;:A, os direitos que a protegem na verdade

sao traduzidos em "facu/dadesjuridicas cujo objeto
saoos diversos aspectos da pr6pria pessoa dosujei
to, bem assim da sua projecao essencial no mundo
exterior."l (] }

4!4lTratado deDireitoPrivado, Borsol, vol.7, p. 13,1956.

5 (51 Telles JR.. G.,in Diretto, polftica, filosofia e poesla: estudos em
homenagem ao Prof. Miguel Reale: uma revisao des conceitos
de personalidade, desdireitos da personalidade e do direitodo
autor,p.584, Saraiva, Sao Paulo, 1992.

6 (.61 ~ns~ituj~5es de Direita Civil, Bookseller Editora e
DlstnbUidora, vol. I, p. 276, Sao Paulo, 1999.

7(7) I t't" - d D' "ns I Ul<;oes e Irelta Civil, 3° Edic;:ao, p. 125, Saraiva Sao
Paulo,2003. '

Mais recentemente, CARLOS ALBERTO

TAR'(8)'d d! dconsi erou os rrertos a personalida

como aqueles que sao "...reconhecidos apess
humana tomadaem simesmae em suasproje<; {

na sociedade, previstos no ordenamento juridic
exatamentepara a defesa de va/ores inatosno h

mem, como a vida, a higidez tisico, a intimidade;
honra, a inte/eetualidade e outros tantos", para t

zer ao palco da dlscussao 0 seu aspecto dupli2

de ha muito apontado por Orlando Gomes 919!

que, como anota aquele doutrinador, quando

sitivados no ordenamento juridico e visualiza

em face do Estado, certos direitos da personali

de "...recebem 0 nomede"liberdodes pubticas", m

quando sao examinados no ambito das rela~

travadas entre particulares e, portanto, "apreci

dos sob 0 prisma das relacoes privadas, esses
reitos chamam-se "direitos da personalidode" (..
parecendo-nos que, na atualidade, representa

ultimo refugio do indivlduo.

Todos os autores modernos reconhecem

tormentosa via trilhada pelos direitos em com

to, mas sao unanlmes quando pugnam pela s

existencia, aberta ao futuro, ante as arneacas ci
progresso, des riscos decorrente do desenvol

mento cientifico e tecnoloqico que multiplica

as exposlcoes da pessoa as internperies da sod

dade contempcranea, dando lugar ao surqiment

de instrumentos de captacao de sons e irnaqen

que sao capazes de possibilitar e facilitar a deva

sa indesejavel da vida alheia. Eesta abertura par

o futuro que vem enriquecendo, a cada dla, 0 a
bito de incidencia dos direitos de personalidad

como atesta a doutrina - nacional e estrangeira

quando refere a existencia de novas exiqencias d

protecao, reveladas pelo direito a autodetermin

<;ao informacional, pelo direito a ressoclallzaca

pelo direito a Iiberdade de e para a maternidade,

identidade genetica, alem de outras.

s(8) D d"" d P "5 rreltos a ersonalldade, 5" edi<;ao, revista e atualizad
pp.1/3, Forense Universitaria, RiodeJaneiro, 2001.

9(9) (Rev. Forense nO 216, p. 7).

2. A APREENSAo DA PERSONALIDADE
COMO UM TODO MULTIFACETADO:

UM LONGO CAMINHAR

Os quadros juridicos temporalmente conso

lidados entre nos, acompanhados pela doutrina,

conectavam a personalidade ao art. 2° do Codiqo

Civil de 1916 - correspondente, com algumas va

ria~6es de redacao. ao art.1° do atual Codiqo Civil

_, relevando, por consegOinte, a "aptidao qenerica

para adquirir direitos e contrair obriga<;6es."1011O)

A construcao e 0 desenvolvimento dos direi

tos da personalidade, todavia, fizeram com que

o vocabulo adquirisse uma dlmensao conceitual

capaz de albergar lnumeras facetas do modo pe

culiar de ser de cada pessoa, sem romper a sua

unidade, haja vista que, na esfera juridica e a se

melhanca do que ocorre na pslcanallse, esta ha
de ser apanhada como um todo multifacetado. A

personalidade, portanto, nao pode ser identifcada,

simplesmente, como a aptidao generica voltada a

aquisicao de direitos e obriqacoes na ordem civil

(capacidade de direito). Sob esta otica, considera

mos adequado 0 conceito que GOFFREDO TELLES

JUNIOR"I"1 oferece para a personalidade, quando

enfatiza que ela "e 0 conjunto dos caracteres pro

prios de um determinado ser humano. Eo conjun

to dos elementos distintivos, que permitem, pri

meiro, 0 reconhecimento de um indivlduo como

pessoa e, depo is, como uma certa e determinada
pessoo", implicando em dizer que, nesta seara, a

pessoa humana surge como um ser unico, lmpar,

irrepetivel, e que a sua personalidade e a base da

qual emanam todas as suas prerrogativas, possi

bilidades, aptid6es, propositos, inclusive a de ter

direitos e contrair obriqacoes na esfera jurldica.

Em sua longa e dificil caminhada, 0 estudo

dos direitos da personalidade imp6e 0 retorno a

experlencia vivenciada na Inglaterra, quando 0

10 (10) CI6vis Bevilaqua, Teoria Geral, citado por (AIO MARIO DA
SILVA PEREIRA, in Instituic;6es de Direito Civil, vo1.l,2" edic;ao,
p. 155,Forense; Silvio Rodrigues, DireitoCivil, vol. I, ParteGeral,
p.37, 7"edi1;ao, Saraiva; Jose Lopes de Oliveira, Cursa de Direito
Civil, Parte GeraL p. 73, Sugest6es Uterclrias; Marco Aurelio S.
Viana, Cursa de DireitoCivil, vol. I, ParteGeral, p.66, Del Rey.

II (11) Milton Fernandes, ab. cit. p.584.

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

Tribunal acolheu pedido formulado pela rainha

vttorta e pelo Principe Albert (1849), no conhecido

caso "Prince Albert v. Stranger", proibindo a publi

cacao e a dlvulqacao indesejadas de desenhos e

gravuras feitas tao-sornente para 0 seu entreteni

mento e diversao, fundamentando-se, para tanto,

no direito de propriedade.

Assim, tanto na Inglaterra quanto na Ameri

ca, algumas projecoes da personalidade (v.g. ima

gem, privacidade) encontraram fundamento de

protecao no direito de propriedade, fixando-se,
entao, um modelo que passou a ser adotado em

outros parses.

Em 1890, porern, esse panorama foi alterado

por SAMUEL WARREN e LOUIS BRANDEIS, em ra

zao de um artigo que publicaram na Harward Law

Review, vol. IV, pp. 193 e seguintes, sob 0 titulo

The right to privacy, fazendo surgir 0 caso referido

pelos estudiosos como a primeira mantfestacao
expressa do direito a reserva da vida privada, uma

das especies dos direitos de personalidade, alte

rando, assirn,de modo significativo, 0 paradigma

ate entao consagrado.

Casado com a filha de um senador eleito pelo

Estado de Massachusetts, Samuel Dennis Warren

abria 0 seu lar, freqOentemente, para recepcces.

transformando-o, assirn, em um alvo predileto

para a indiscricao alheia. Incomodado, uniu-se ao

colega Louis Dembitz Brandeis e, juntos, escreve

ram aquele artigo, que foi transportado a Europa,

provocando, inclusive, a alteracao do art. 9° do

Codiqo Civil de Napoleao (1804), fato ocorrido em

1970.12(12)

Nasceu, entao, 0 que a doutrina e os tribu

nais americanos convencionaram denominar "the
right to one's personality""I"), retratando 0 right to
privacy ou, na expressao do Juiz COOLEY, da Su

prema Corte Americana, 0 righy to be a/one.

Buscando um mesmo destine, a trajetoria

dos direitos da personalidade, todavia, concreti

zou-se atraves de muitos caminhos. Em alguns, a

12 (12) Milton Fernandes, "0 Direito de estar 56", Encic10pedia
Saraiva de Direito, vol. 26, coordenat;ao do Prof. R. Limongi
Fran<;a, pp. '42/157, Editora Saraiva,SaoPaulo, 1977.

13 (13) Milton Fernandes, ab. cit., p. 106
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privacidade passou a absorver a intimidade e se
destacou da honra; em outros, esta Inumeras ve
zes foi utilizada para respaldar 0 seu proprio am
para e 0 de outros bens jurldicos, a exemplo do
que ocorreu em nosso pais com 0 direito a propria
imagem, destitufdo de vida autonoma ate 0 ad
vento da atual Constitulcao Federal. E, malgrado
do vazio legislativo, os tribunais patrios souberam
honrar 0 Direito e a toga, encontrando solucoes
adequadas para os conflitos instaurados nesse
ambito, porque, quando instados, concederam
aos jurisdicionados a adequada protecao de mui
tos aspectos das suas personalidade.

3. DISTINc;:Ao NECESsARIA: 0 STATUS
EOS DIREITOS DE PERSONALIDADE

Vivendo em sociedade, 0 homem trava inu
meros e diversificados vinculos relacionais com
os seus semelhantes e com a orqanlzacao estatal,
fazendo surgir uma serie significativa de direitos
subjetivos, ao lado dos quais vicejam algumas
situacoes juridicas, legalmente reconhecidas,
que atingem as suas esferas individual, familiar e
politica. Sao os status, que nao podem ser iden
tificados nem confundidos com os direitos da
personalidade. Estes amparam os elementos que
singularizam cada pessoa, nas esferas flslca, psi
quica e moral, assinalando 0 seu modo peculiar de
ser, quando isoladamente considerada ou em co
nexao com a sociedade, enquanto aqueles reme
tem a "sltuacao juridica do individuo na sociedade
politica e na familia", consistindo numa "qualifica
~ao que encerra elementos da individuallzacao da
personatidade't'<!", conectada a capacidade, que
influencia nas relacoes encetadas na sociedade e
tem importantes reflexos nos direitos e deveres
dela decorrentes. Sob esta otica, como reconhecia
o direito romano, a pessoa pode ser visualizada
sob tres distintos aspectos: 0 individual, 0 familiar
e 0 politico.

De acordo com 0 primeiro criterio (status
indivtduatv, a pessoa e analisada segundo a sua
condlcao ffsica, fazendo emergir as dlstincces re-

1~ (14) Orlando Gomes, ab. cit., pp. 172/173

sultantes da idade, do sexo e da saude, como
tores capazes de refletir no seu livre e conscie
poder de agir, permitindo, entao, a sua qualifi
~ao como maior ou menor, homem ou mulh
sao ou insana. No segundo, a aferlcao da pes
centra-se na sua condlcao familiar (status fami/Fa
dando lugar a sua qualidade de c6njuge ou par
te, e, assim, a partir da primeira, podera ser sol
ra, casada, separada judicialmente, divorciada
viuva, ao passe que de acordo com a segund
seu estado variara em consonancla com 0 grau
parentesco, ou seja, com a dlstancla de uma ge
~ao a outra, nos conduzindo a identificacao da 5
filiacao (matrimonial, extraconjugal e civil) e a
diversos tipos de parentesco legalmente reconh
cidos (arts. 1.591/1.595, CC). Tern-se, finalmente
terceiro estado - status politico -,objeto do Direi
Constitucional, que distingue as pessoas em
cionais (natos ou naturalizados) e estrangeiras.

Esses estados repercutem na capacidadeq
vii,na aquisicao e no exercicio de direitos, fazen
emergir deveres e obriqacoes consentaneas co
sua natureza. Os direitos da personalidade, co
vimos anteriormente, tern outra dlmensao. Corre
pondem a aspectos especificos da personalidad
entendida, aqui, como 0 modo peculiar de serd
cada pessoa, que radica no principio da dignida
humana, fundamento da Republica Federativad
Brasil (art. 3°, inciso III, CF). (VER) Um principio qu
para muitos deve valer como crlterlo supremo
interpretacao, inteqracao e aplkacao de tod
Direito, tendo, portanto, uma importante func
herrneneutlca, alem de impedir a edlcao de n
mas legais contraries e assegurar a sua lnvocac
direta como fundamento de uma pretensao ju
cial, 0 que frequenternente ocorrera em um so
ticado mundo prenhe de novos perigos e ame
cas a inviolabllidade da pessoa humana.

4. A NECESsARIA PROTEc;:Ao DA
PERSONALIDADE HUMANA CONTRA
A EXPOSIc;:Ao DE SUA ESSENCIA As
SEQUELAS DA SOCIEDADE DE RISCO

Consideramos que na sociedade atual, destl
tuida de fronteiras seguras, mas inundada de p

tentes instrumentos tecnoloqicos que conduzem
a elimina~ao de distancias e colocarnface a face,
ou muito proxirnas, pessoas que jamais se encon
traram, a mentira nao raras vezes adquire foros
de verdade. Uma verdade muitas vezes nociva,
porque pode causar danos de dificil ou impossivel

repara~ao.

Vivemos, pols, em uma sociedade de risco,
sempre expostos as internperies da vida cotidia
na, em cujo ambito surgem lnumeras formas de
violenda, muitas das quais desconhecidas e que
sequer sabemos enfrentar. Somes surpreendidos,
frequentemente, com 0 assedio de instltuicoes fi
nanceiras, que nos falam da "sorte que tlvernos",
porque fomos sorteados e agraciados com de
terminado cartao de credito, passando, entao, a
solicitar a confirmacao dos nossos dados pessoais
com urqenda e, preferencialmente, pelo telefone!
Enos sequer tivemos ciencia de como obtiveram
esses dados que ate entao, ilusoriamente, consi
deravarnos submetidos ao nosso controle!

Algumas vezes, conseguimos encontrar um
raro espaco para descansar, entre uma labuta e
outra, encontramos um amigo e sentamos, du
rante alguns instantes, para conversar. Eai, surge
alquern que, ignorando as possiveis consequen
cias do seu ate, dirige um celular com filmadora
em nossa dlrecao e, ao argumento de que preten
dia registrar 0 bonito por de sol que vislumbra no
horizonte, capta a nossa imagem e vai embota,
deixando-nos impotentes!

Sao meros exemplos das sltuacoes desagra
daveis as quais estamos submetidos no trato so
cial, mas que servem a apreensao da exata ideia
dos riscos a que estamos expostos diuturnamen
teo Se nada fizermos, jamais saberemos a que des
tinos foram encaminhados significativos aspectos
da nossa personalidade, muitos dos quais apon
tam para a nossa identidade e identificacao.

Alguns nada dizem. Nao reagem e ate anuem
as condutas invasoras de terceiros em seu terri
torlo de reserva pessoal, especialmente quando
o fato pode conduzi-Ios a notoriedade, a fama,
ainda que mornentanea e fugaz, fomentando 0

medo e a solidao de outros que preferem cami
nhar na via oposta!

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

A postura resignada de aceitacao as intro
miss6es alheias, todavia, nao pode vingar gene
ricamente, a margem da conslderacao das espe
cificidades e habltos adotados por quem prefere
optar pela sua adocao, sob pena de eliminacao do
verdadeiro proposlto dos direitos de personalida
de, qual seja, assegurar, fundamentalmente, a in
violabilidade pessoal do individuo singularmente
considerado.

Atentando para esses aspectos, devemos
afastar de nos a sensacao de que sempre estamos
expostos e tarnbern indefesos perante a curiosi
dade alheia, pois somente assim poderemos man
ter a nossa autenticidade. E 0 nosso refugio, sem
duvida, somente pode ser encontrado nos direi
tos da personalidade assegurados pelo legislador
constituinte, porque somente atraves deles pode
remos manter integra a nossa substancla de seres
humanos.

5. A RELEVANCIA DOS DIVERSOS
ASPECTOS DA PERSONALIDADE E0

SURGIMENTO DA INTIMIDADE COMO
DIREITO AUTONOMO

Em alguns sistemas, a privacidade engloba
diversos aspectos da personalidade, absorvendo
em sua orbita, por exemplo, a honra, a imagem
e a intimidade, a exemplo do que acontece na
America do Norte. No ordenamento juridico pa
trio, entrementes, cada um desses aspectos ad
quiriu a qualidade de bem juridico autonorno, por
forca da prevlsao contida no art. 5°, inciso X, da
Constituicao Federal, que garante a inviolabilida
de da pessoa, assegurando ao titular "0 direito a
indenlzacao pelo dana material ou moral decor
rente de sua violacao", nao havendo duvida, em
consequencla, de que alquern pode violar a honra
alheia sem ferir a sua imagem, ou, deixando esta
incolume, lesionar apenas a sua vida privada ou
a sua intimidade, como pode malferir simultanea

mente todos esses bens juridicos.

A doutrina vem tentando estabelecer as pe
culiaridades de cada um desses diferentes bens ju
ridicos - vida privada, honra, intimidade e direito
a propria imagem -, mas a tarefa de fixar os exatos
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contornos da vida privada, de modo a distingui-Ia

do ambito conceitual da intimidade nao e tarefa

facil. Alquns tern tentado reallza-Ia a partir da te

oria das tres esferas que, para alguns, foi engen

drada pelo Tribunal Constitucional Alernao, com

base em ensinamento de HUBMANN, enquanto

para outros surgiu das llcoes oferecidas por dou

trinadores alemaes e italianos. Certo e que, em

seu ambito, tem-se tres circulos concentrlcos, a

saber: 0 primeiro, que envolve a vida exterior; 0

segundo, que abrange a esfera de confianca, da

fiducla ou do credito e, finalmente, 0 terceiro, de

natureza mais estreita, agasalhando a vida intima,

a esfera pessoal de reserva, enfim, a area na qual

medram os segredos.

Visualizando a autonomia dos direitos avida

privada e a intimidade, nos moldes fixados pelo

art. 5°, inciso X, da Constituicao Federal, torna-se

dificil, senao impossivel, enquadra-los, satisfato

riamente, na teoria das tres esferas, isto porque,

diversamente do que ocorre em outros sistemas

juridicos nos quais certamente pode alcancar

todos esses bens, 0 nosso ordenamento confe

riu vida propria a determinados segredos, como

ocorre com 0 sigilo profissional, a corresponden

cia e as comunicacoes teleqraficas, de dados e

telefonkas, com algumas ressalvas constitucio

nalmente estabelecidas, reconhecendo, ademais,

disso que a vida privada nao pode ser identificada

com a intimidade.

Enfrentando 0 tema, MILTON FERNANDES

compreende a vida privada como "0 direito de ex

c1uir razoavelmente da lnformacao alheia ideias,'

fatos e dados pertinentes ao sujeito. Este poder

juridico atribuido a pessoa consists, em sinte

se, em opor-se adivulqacao de sua vida privada

e a uma lnvestlqacao nesta seara. A este poder

corresponde 0 dever de todas as outras pessoas

de nao divulgar a intimidade alheia e de nao imis

cuir-se nela. Ee neste poder que esta 0 conteudo
da intimidade."1S('5}

Esse texto foi publicado em momenta ante

rior aConstitui~ao Federal atual, quando os con

tornos desses dois diferentes direitos - vida priva-

15 (15) Prote~ao Civil da Intimidade.Saraiva, Sao Paulo, p.99.

da e intimidade - eram outros, fazendo com

somente pudessem adquirir vida por interme

de outros bens juridicos, notadamente da hon

deixando os seus titulares muitas vezes sem a

paro.

Na ltalia, ADRIANO DE CUPIS, considera

um dos mais importantes teoricos dos direi!

de personalidade, define a intimidade como

modo de ser da pessoa,que consiste na exclus

do conhecimento de outros de tudo a que ela

refire", oferecendo, assim, um conceito que po

nao somente apanha-Ia, como tarnbern alcan

a vida privada ou privacidade e ate a esfera 0

segredos.

A analise desse conceito, oferecido em

contexte de uma realidade ultrapassada pel

fates da vida, cheios de intromissoes perigo

em territorlos personalissimos, que nem sem

sao desejadas, demonstra a sua inadequacao

nosso atual sistema juridico, pois nao seria p

sivel imaginarmos que, ao mencionar estes be

juridicos separadamente, 0 legislador constitui

apenas optasse pela utlllzacao de palavras lnut

ou redundantes. Nao. Aqui, vale 0 principio h

rneneutico que repudia qualquer conclusao ne

sentido. No Texto Fundamental, a vida privad

a intimidade sao bens juridicos diversos e assi

devem ser tratados pelo legislador ordinario.

A par disso, como vimos, de ha muito alg

mas especies de segredo adquiriram autonom

nao podendo, por conseguinte, ser exaurida

de modo matematlco, na teo ria das tres esfera

Tambem nao podem sersolucionadas segundo

Iicoes construidas sobre bases diversas daquel

que foram eleitas entre nos, sendo relevante anq;

tar que esta orientacao tarnbern vale para a vi

privada e a intimidade.

Tentando evidenciar esse ponto de vist

importa analisar, por exernplo, cinco conclus6e',

extraidas da Conferencia Nordica, realizada na ci
dade de Estocolmo, em 1967,sobre 0 direito a i

timidade, quando foi mencionada a sua viola~a

nas seguintes hipoteses:

"1) penetra~ao no retraimento da sol
dao da pessoa, incluindo~se, no casa, 0 espre
ta-Ia, pete seguimento, pela espionagem

pelochamamentoconstante aDtelefone;mim.

Quanta mais eles fizerem lsso, mais populareu

fico."

2) qravacces de conversas e tomadas de

cenas fotoqraficas e clnernatoqraficas das pes

soas em seu circulo privadoau em clrcunstan

cias intimas au penosasasua moral;

3) audicao de conversacoes privadas par

tnterferenctes rnecanlcas de telefone, microfil

mesdissimulados deliberadamente;

4) exploracao de nome, identidade au

semelhanc;a da pessoa sem a seu consenti

mente, utllizacao de falsas declaracoes. revela

cao de falsas declarac;6es, revelacao de falas au

crftica da vidadaspessoas;

5) utillzacao em publtcecoes. au em ou

trcs meios de lnforrnacao, de fotografias au

gravac;6es obtidas sub-reptklamente nas for

masprecedentes't.lo'!"

Ora, confrontado as condutas mencionadas

no texto antes transcrito com a atual Constltuicao

Federal e, em especial, com a previsao contida

no art. 5°, inciso X, que consagra a inviolabilida

de da vida privada, da intimidade, da honra e da

imagem, pensamos ser forcosa a conclusao no

sentido de que diversos sao os direitos referidos

em seu ambito, tornando imposslvel, portanto,

exauri-Ios na intimidade consagrada no sistema

juridico pat rio.

Com efeito, nos citados enunciados surgem,

alern de outros, 0 direito a palavra, a imagem, a
honra, ao segredo e a liberdade de comunica

cao, a revelar, de modo induvidoso, que 0 direito

a intimidade nao encontra disciplina similar nos

diversos sistemasjuridicos, valendo referir, a tltu

[0 de ilustracao, que 0 "droit a la vie prlvee" dos

franceses e canadenses comporta graus diversos,

incluindo, assim, em sua esfera de incldencia, os

distintos bens juridicos qualificamos no ordena

mento juridico patrio como vida privada e intimi

dade.

Enfrentando 0 tema, Monica NevesAguiar

161161 inOthonSidou, Direito aIntimidade, RT, vol.421,nov./1970,
p. 11,Sao Paulo.

IJornada de Dlrelto Civil e Processual Civil

da SilvaCastro'?'!" observe,com percuclencla, que

"...a vida privada vem elencada no mesmo rot em

que colocada a intimidade, de modo a revelar nao

possa aquele bem ser ai entendido como genero

do qual a intimidade e 0 sigilo de dados seriam

especles.'

A materia ainda nao e pacifica, mas acredi

tames que as solucoes nao podem ser tomadas a

priori e com afastamento das peculiaridades reve

ladas no caso concreto, haja vista que, usualmen

te, as pessoas referem a orientacao sexual como

um componente do direito de privacidade, des

locando-a, todavia, para 0 ambito da intimidade

quando a hipotese versa sobre um relacionamen

to homoafetivo. Vale a privacidade para os hete

rossexuais e a intimidade para os homossexuais?

Se assim e, qual 0 lastro juridico que autorizaria

esta distincao?

Refletindo sobre essas lndaqacoes, parece

nos que 0 ponto nodal, aqui, e outre, e nao a

orientacao sexual adotada por uma pessoa em si

mesma. A conduta habitual do titular, logicamen

te, podera fornecer dados importantes para a con

ducao da solucao de uma questao, em derredor

do tema, ao direito aprivacidade ou ao direito a
intimidade, mas nao ha duvlda de que no atu

al estaqio da sociedade - pouco afeicoada a real

dlmensao dos direitos da personalidade e, talvez

tarnbem por Isto, ainda muito preconceituosa

com as orientacoes sexuais alheias -, esse e um

aspecto do comportamento humano que usual

mente transita na esferada intimidade. Geralmen

te quase ninquern vem a publico narrar as suas

experienclas nesta seara. Ha,certamente, quem 0

faca, buscando notabilizar-se atraves de suasfaca

nhas sexuais.

Foi 0 que aconteceu, recentemente, em um

caso no qual 0 STJ negou lndenizacao aatriz PAU

LA CARVALHO MANGA, por usa indevido de sua

imagem pela revista Sexy, para a qual esta fizera

um ensaio fotografico e concedera uma entrevista

na qual fez revela~oes sobre as suas intimidades

17 (17) in Homa, Imagem, Vida Privada e Intimidade, em Colisao
comoutros Direitos, Biblioteca deTeses, Renovar, RJ eSP,p.36,
2002.
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sexuais e fofocas sobre os bastidores da tetevlsao,

mas depois ingressou com uma acao indeniza

t6ria contra a editora - AR&T -, responsavel pela

utilizacao posterior daqueles dados, argumentan

do que nao havia autorizado a publicacao de sua

imagem de forma gratuita. Inicialmente, a em

presa foi condenada na obriqacao de pagar-Ihe a

quantia de 250 salarios-rnfnlmos e interp6s recur

so para 0 TJRJ, com exlto, ja que esta Corte con

cluiu que a atriz assinara um contrato de licence

para uso da sua imagem sem qualquer coacao, dal

porque nao poderia aiegar, posteriormente, que 0

procedimento era indevido. Inconformada, a atriz

ingressou com Recurso Especial, ao qual aquela

Corte negou provimento, oportunidade em que 0

seu eminente relator, Ministro SALVIO FIGUEIRE

DO TEIXEIRA18(18) assinalou que, em razao das de

daracoes que voluntariamente prestou, a divulga

~ao das fotos da recorrente nao causou nenhum

prejuizo a sua imagem, pois quando respondeu a

uma lndaqacao do fot6grafo que a entrevistou na

revista SEXY, sem desmentir a reportagem, formu

lou as seguintes afirrnacoes:

"Eu queria aproveitar essa entrevista para

agradecer a todos asfot6grafos e redatotes, por

continuarem tirando fotos demimasmais cusc

das possiveis, escrever as coisas mais absurdas
para chocar todo 0 mundo, para botar 0 Brasil
inteiro a falar demim.Quantamaiseles fizerem

isso, mais populareufico."

Ternes, na hip6tese, uma decisao judicial

evidenciando a Influencia do comportamento

adotado pelo pr6prio titular na extensao das fa

culdades que integram 0 conteudo do seu direito,

representando, portanto, um exemplo emblems

tico no qual, valorizando esse aspecto, um Tribu

nal Superior conferiu relevancia a autorizacao pu

blica que a recorrente concedeu aos fot6grafos e

aos redatores, com alarde e com 0 firme prop6sito

de alcancar a fama, pedindo-Ihes que captassem

a sua figura e escrevessem "as coisas mais absur

das" sobre ela, tornando legitimo 0 afastamento

do pleno exercicio do seu direito..

18 (l8l Resp nO 230.306/RJ, in DJUde 07.08.2000,p. 113.

Certo e que, nesse contexto, "nao eposs]

referenciar um universo de eventos, vivencia

expertencias invarlaveis que devem ser con

zidas exclusivamente a privacidade/intimida

Vele dizer: no dominio da publicidade, nao e p

sivel definir a privacidade e a intimidade co

espacos de conteudo material estabilizado e fi

A isto se op6em, desde logo, a relatividade h

t6rico-cultural da privacidade e as oscila~6es

fronteira entre 0 publico e 0 privado, ao ritmo d

transforrnaccss da civllizacao, mas nao ha duv]

de que a privacidade/intimidade e sempre fun~

da conduta, do papel e do estatuto social do re

pectivo portador, como nos alerta MANOEL D
COSTA ANDRADE.19( 18)

Oulca, seguindo a linha de inteleccao dese

volvida por essebrilhante doutrinador lusitano,

tutela da vida privada e da intimidade seria cony

nientea consaqracao legal do delito de indiscri~a

de modo a estabelecer sancao id6nea para reduzl

ou barrar a curiosidade alheia sobre os aspect

personalissimos de terceiro, uma vez que os tipo

comumente inseridos nos diplomas legais patrlo

alcancarn alguns aspectos, tais como, 0 seqredo

mas nao amparam todos os casasde ofensa a inti

midade da pessoa humana.

A insuficiencla das normas da esfera penal

tarnbem se manifesta em outras searas, demons

trando que 0 nosso sistema normativo e inade

quado para assegurar a inviolabilidade referida

pelo art.s", inciso X, da Constltuicao Federal, por

quanto a mesma conclusao pode ser extraida da

simples leitura do atual C6digo Civil, que, porque,

caminhando sentido oposto aquela determina

cao, as licoes doutrinarlas e a orientacao dos trlbu

nais patrios, ignorou os riscos da sociedade atual,

uma vez que nem ao menos fez rnencao ao direito

a intimidade, remetendo 0 interprete a tarefa de

extraHa da vida privada, que surge no ultimo pre

celto dedicado ao terna, qual seja, 0 art. 21, que

tem a seguinte reda~ao:

19 (18) Liberdade de Imprensa e Inviolabilidade Pessoal, p.
94.

"Avidaprivada da pessoa natural elnvlo

level. e 0 juiz a requerimento do interessado,
adotara as provldencias necessarias para lmpe
dirou fazer cessar atocontrario a esta norma",

Ora, integrando a mais restrita esfera do reca

to, a intimidade e um direito absolute, vale dizer,

tern oponibilidade erga omnes e, por conseguin

te, deve ser respeitada por todos, a sernelhanca do

que ocorre com todos os demais direitos da per

sonalidade humana, dai porque a lesao sempre

sera in re ipsa,ou seja, 0 prejuizo da vitima decorre

da simples vlolacao da sua esfera de exclusivida

de. Sendo assim, ao desenvolver a determinacao

contida no art. 5', inciso X, da Constituicao Fede

ral, 0 legislador ordlnario deveria fazer expressa

mencao a intimidade da pessoa humana, vedan

do, de logo, as intromiss6es iiegitimas, descabidas

e inoportunas nessa esfera, com a anteclpacao,

inclusive, de previsao da possibilidade de sua con

cretizacao no interior da casa do titular e ate em

recinto publico, resguardando a todos contra as

lnfracoes e os excessos.

6. CONCLUSOES

Com essas premissas, embora reconhe

carnos que muitas das quest5es aqui versadas

ainda nao foram consolidadas de forma paci

fica, nao ha como negar a valorlzacao dos di

reitos da personalidade a partir do atual Texto

Constitucional, forcando a conclusao no senti

do de que 0 centro da existencla e a Iiberdade

assegurada a cada ser humane de eleger quan

do, onde e quem podera utiiizar 0 seu modo

particular de ser e de viver, ante a evidente

rejelcao do modele do homem individualis

ta e patrimonialista, que foi substitufdo, com

inurneras vantagens, pelo homem solidario e

humanista, vale dizer, um ser humane dota

do da habilidade para absorver a cornpreensao

da diffcil arte de conviver, de dividir espacos e

interesses, enfim, um homem que alia a sua

liberdade a responsabilidade e atraves desta

evita a angustia dos seus semelhantes, porque

sabe 0 seu real significado e tem conhecimento

das suas funestas consequencias. Por isso, res

peita a privacidade e a intimidade alheias, cum-

prindo as normas contidas no sistema jurfdico

e assegurando, com 0 seu comportamento, a

boa convlvencia e a paz social que, como os

demais, por certo tarnbern almejada.
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A RELATIVIZA<;Ao DA COISA JULGADA NAS A<;OES DE
DESAPROPRIA<;Ao POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE

REFORMA AGRARIA.

Antes de adentrar no exame do tema pro

posto, importante frisar que a questao jurfdica em

foco reveste-se de contornos excepcionalissimos

e somente por esta vertente pode ser ace ita e le

gitimamente estudada, sob pen a de ferir irreme

diavelmente a harmonia e a coerencla do sistema
em prejuizo ao Estado Democratico de Direito.

Feita esta ressalva inicial que devera norte

ar todo 0 pensamento a ser desenvolvido, e com

todas as venlas necessaries aos balizados enten

dimentos em contra rio ao que aqui sera exposto,

debruco-rne no estudo da coisa julgada nas desa
propriacoes por interesse social para fins de refer

ma aqraria, especialmente no que diz respeito a
imutabilidade da justa Indenizacao.

De partida, volvo a atencao para 0 comando

do artigo 5°, inciso XXXVI da Lei Maior, in verbis:

"A leinao prejudicard 0 direito adquitido.
o atojuridico perfeito ea cotsa julgada".

Da leitura do dfspositivo em foco, nao ha

como olvidar que a coisa julgada traduz verdadei

ro direito fundamental, eis que alicerce da garan

tia constitucional da sequranca juridica.

Emtodo 0 case, como todos os outros direi

tos fundamentais insculpidos na Constituicao da
Republica, tarnbern esse esta sujeito a tempera

mentos quando entrar em rota de colisao com
outras garantias constitucionais. A ponderacao

de interesses e admitida pela propria Constituicao

em seu art. 5°, inciso L1V (devido processo legal),

por meio do principio da razoabilidade.

Ora, nao existem garantias absolutas, ainda

que fundamentais. Nem mesmo 0 direito oriqina

rio e fundante avida apresenta contorno estan

que e imutavel. Ao reves, cede lugar na hipotese

descrita no art. 5°, inciso XLVII c/c art. 84, inciso

XIX, ambos da Constituicao (ha possibilidade de

Juiza Federal Substituta Olivia Merlin Silva

irnposkao do supplicium extremun em caso de
guerra declarada).

Em outra vertente, parece evidente que tal
garantia, a despeito de sua redacao se referir uni
camente a lei, tarnbem se estende ao atuar ad
ministrativo e judicial de modo a Iimitar todos os
poderes do Estado. Legislativo, Executivo e Judi
clarlo devem obediencia ao direito adquirido, ao
ato jurfdico perfefto e acoisajulgada.

Superado esse apontamento inicial,a fixacao
de algumas premissas se faz necessaria.

Com esse intuito, impera esclarecer, de pron
to, que 0 Poder Judiclarlo existe, primordialmente,
para garantir a estabilidade das relacoes socia is.
Essa e a ratio da aplicacao do direito ao caso con
creto com a solucao da Iide (vale dizer, da resolu
~ao do conflito social representado por uma pre
tensao resistida).

Nesse contexto, 0 principio da sequranca ju
rfdica revela, po is, 0 marco fundamental da pres
tacao jurisdicional, maxima que deve permear
toda a atuacao do Estado-juiz. A garantia da pa
clficacao dos conflitos juridico-sociais, portanto,
somente e conquistada com 0 advento de uma
decisao judicial (empregado 0 termo aqui lato

sensu) - e, como tal, substitutiva da vontade das
partes - imutavel,

Ora, perpetuar a dlscussao juridico-proces
sual, impedindo que ela se encere em definitivo
(com a formacao da coisa julgada) e tarnbern es
tender 0 conflito social, fomentando a desarmo
nia. Desse modo, forcoso concluir que apenas
diante da imutabilidade da res judicata e que 0

Poder Judiciario qarante, eficazmente, a solucao
do conflito, atingindo, entao, 0 seu objetivo de
padficacao social.

E, pols, justamente diante desta constatacao
que se construiu 0 pensamento da absoluta so
berania da coisa julgada, supostamente capaz de
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transformar 0 preto em branco e 0 quadrado em

redondo.

Contudo, ainda que delineada esta ampla

moldura e reconhecida a vital importancla do

principio da seguranc;a juridica - colorario do ins

tituto da coisa juigada - 0 certo e que, como de

resto nao ocorre com quaiquer outro principio

ou garantia constitucional, tambern a esse nao se

pode emprestar contornos absoiutos.

Eque, se por um lado, a ausencia de definiti

vidade na solucao dos conflitos agride a harmonia

social perseguida pelo Poder Judiciar!o, de ou

tro, tambern a perpetuacao de resolucao judicial

incompativel com a Lei Maior - e, portanto, com

os ditames de justica erigidos pelo Poder Consti

tuinte - ofende violentamente a estabilidade das

relacces sociais'.

Dessa forma, nesta ultima hlpotese, des que

emoldurada por contornos excepcionalissimos,

vern admitindo, doutrina e jurisprudencia, a relati

vlzacao da coisa julgada.

a tema, por obvio, e por demais tormentoso,

na exata medida em que e tenue a Iinha divisoria

que resguarda 0 principio da seguranc;a juridica

na confiquracao das hipoteses de excecao, Ora,na

mesma medida em que estabilizar uma injustice

(inconstitucionalidade) e caminhar na contramao

da harrnoruzacao das relacoes sociais, relativizar

desordenadamente declsoes judiciais - predesti

nadas a imutabilidade - e atentar contra 0 proprio

sistema. Aqui vale 0 apontamento de que todas as

correntes existentes em derredor da relativizacao

da coisa julgada sao unissonas em pregar 0 enor

me prejuizo decorrente da relativlzacao indiscri

minada das decisoes judiciais.

Feitas estas conslderacoes, forcoso concluir

que apenas em hipoteses excepcionais e possivel

seadmitir a relativlzacao da coisa julgada. Noutras

palavras: somente quando a estabilizacao da de

dsao judicial se mostrar afrontosa a harmonia so

cial por abrigar em seu bojo disposicao contra ria

a Constituic;ao e que se admitira sua relativizac;ao.

1"A ordem constitucional nao to/era que se eternizem inju5th;a a
pretextode nooeternizar lit/gios" Candido Rangel Dinamarco.

Com efeito, 0 principio da seguranc;a juridica,
torizador da formacao da coisa julgada, em de!

minadas circunstancias, nao pode se opor a id
de justice."

No particular, calha invocar as Iicoes do il

tre Candido Rangel Dinamarco quanta a relativ'

c;ao da coisa julgada, para quem: "...Propoe-se a
nas um trato extroordinorio destinado a situa,
extraordinarias com 0 objetivo de afastar absurd
injusti,as tiaqrantes, fraudes e intracoes a Co

titui,iio - com a consclencia de que providenCl
destinadas a esse objetivo devem serexcepcion
quanto ea ocorrencia desses graves inconveni
tes. Niio me move 0 intuito depropor umainsens
inversiio para que a garantia da coisa julgada p
sasse a operar em casos raros e a suainfringencia
tornasse regra geral...".

A questao adquire contornos especificos no
feitos expropriatorios em razao da maxima con

titucional da justa indenizacao, insculpida no a

184', e da moralidade publica, prevista no arti

374
, ambos do Texto Constitucional.

Como e cedlco, a desaproprlacao por int

ressesocial para fins de reforma aqrarla destlna-s

a dar cumprimento ao compromisso constituci

naimente assumido de harmonizar 0 direito

propriedade com a crescente e inafastavel n

cessidade de se garantir a funcao social dos bens

especialmente da propriedade rural. Revela-s

neste cenario, a desapropriacao, como sancao a

senhores de terras ociosos em afrontoso desco

passo com os anseios sociais.

Se a Carta Politica de 1988 garante 0 direit

de propriedade (artigo 5°, inciso XXII) ao rnesrno

tempo em que impoe 0 atendimento a funcao s

"Cotsa julgada inconstitucional. Coordenadcr Carlos VaJder
Nascimento. Rio de Janeiro: America Jundtce.2002.

3 Art.184.Compete aUnlao desapropriar par interesse social, par
fins de reforma aqrarla, 0 im6velrural que nac esteja cumprind
sua funcao social, medianteprevia ejusta lndenizacao emtitulo
da dfvida aqraria, com clausula de preservacao do valor rea
resqatavels no prazode ate vinteanos, a partirdo segundo
de sua emissao, e cujautiliza~ao sera definida em lei.

4 Art. 37. A administra~ao publica direta e indireta de qualqu
dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal
dos Munidpios obedecera aos prindpios de legaJidad
impessoalidade, moralidade, publicidade e efici€!ncia e,tambe
ao seguinte: (Reda~ao da ECn. 19/98)

cla] (artigo 5°, inciso XXIII), por certo que a exiqen

cia de previa e justa indenizacao nas hip6teses de

desapropriac;ao (artigo 5°, inciso XXIV) revela a co

erencia do sistema: garante-se a aplicacao da san

c;ao (em atenc;ao aos reclames sociais) e, de igual

sorte, 0 direito de propriedade consubstanciado

no pagamento da previa e justa lndenizacao,

Nas llcoes ha muito tracadas pelo ego Tribu

nal Regional Federal da l' Regiao, a nocao de jus

ta lndenlzacao eaquela que garante 0 pagamen

to de um preco que traduz uma operacao branca,

sem enriquecer ou empobrecer 0 proprletario ex

propriado (precedentes: AC 2002.36.00.008268-2/

MT, AC 2005.37.02.000397-2/MA e AC

2004.33.00.015441-2/BA).

Ora bern, como ja 0 dissemos, a justa indeni

zacao e aquela capaz de recompor integralmen

te 0 patrirnonio do expropriado diante da perda

compulsoria da propriedade por interesse social

para fins de reforma aqraria, Por outro modo de

dizer, a lndenizacao para ser justa deve seguir os

balizamentos rnetodoloqicos da Lei n. ° 8.629/93 a

fim de expressar 0 valor do bem no mercado imo

billario.

Parece evidente a necessidade de se reco

nhecer, neste ponte, que 0 valor de mercado nao

e fixe, mas se insere dentro de um intervale do

que seja razoavel para indenizacao do bem em

atencao as suas caracteristicas e localizacao, Esta

constatacao, no entanto, nao e suficiente para

impedir a analise de indenizacoes fixadas muito

alem ou aquern daquele valor de mercado. Eque,

malgrado exista uma zona cinzenta do que repre

senta ajusta mderuzacao, ha diversas outras zonas

em que e impossivel nao reconhecer 0 desacerto

dos parametros fixados e e justa mente nestas hi

poteses em que a garantia constitucional da coisa

julgada entra em rota de coli sao com ajusta inde

ntzacao,

Com efeito, nao ha hierarquia absoiuta entre

as normas constitucionais de modo que nao se

pode pretender, nestes casos excepcionais, fazer

prevaiecer a coisajulgada, mesmo que em flagran

te prejuizo para a justa indenizac;ao que deveria

albergar. Nestas hipoteses, ha necessidade de re-

J Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

vtsao - nao do titulo judicial como um todo - mas

dos montantes fixados para 0 bem expropriado.

Forcoso reconhecer, entao, que 0 resultado

pratico da ponderacao entre a coisa julgada for

mada em feitos exproprlatorlos que abriga em

seu bojo valor muito superior ou inferior ao de

mercado para 0 bem desapropriado e a justa in
denizacao nao ofende a axiologia perfilhada peia

Lei Maior.

Neste mesmo sentido ha alguns precedentes

do Superior Tribunal de Justice em que se avista

a ponderacao da coisa julgada com 0 reai atendi

mento da justa indenizacao, senao vejamos:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAt;:AO.

SENTENt;:A COMTRANSITO EM JULGADO. FASE
EXECUT6RIA. NOVAAVALlAt;:Ao. DETERMINA

t;:Ao DE OFICIO. COISA JUL<5ADA. PRINCfplOS
DA MORALIDADE EDAJUSTA INDENIZAt;:AO.

1. Recurso especial intentado contra

acordao que, apoiando declsao monocratlca
designadora de nova perfcia na area objeto

de ac;:ao expropriat6ria, em fase de execucao,
repeliu argumentos de ofensa ao lnstituto da

coisa julgada.

2. A desaorooriac;ao. como ate de inter
venc;ao estatal na prooriedade orivada. e a for

ma maisdrastica de manifestac;ao do poder de
imperio, istoe. da soberania interna do Estado

sobre osbens existentes no territ6rio nacional.
sendo imprescindfvel a oresenca da justa inde

nizacao como pressuposto de admissibilidade

do ato expropriat6rio.

3. Nao obstante em decisao anterior ja

transitada em julgadose haja definido 0 valor

da indenizac;ao. diante das peculiaridades do
caso concreto nao se pode acolher a invoca

c;ao de suoremacia da coisa julgada. 0 aresto
de segundo grau levou em consfderaceo fatos

e circunstanclas especiais da lidea indicarem a

ausenctade credibilidade do laudo periciaI.

4. Perfeita razoabilidade em ato judicial

de designac;ao de nova perfcia tecnica no in

tuito de seaferir. com maiorseguranca. 0 valor
real no mercadoimobiliario da area em litigio
semprejudicar qualquerdaspartes envolvidas.

Resguarda-se, nesse atuar. maior proximidade
com a garantia constitucional da justa inde

nizac;ao. seja pela orotecao ao direito de oro
priedade. seja pela preservadio do patrim6nio

publicO.
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5. Emface dos fatores valorativos, a forca
prcbatorla das perfcias tecnicas e lnestirnavel,
colaborando no sentido jurfdico de que a de
saproprlacao se consuma nos limites da lega
Iidade.

6. Inocorrencia de viola~ao aos preceitos
legais concernentes ao instituto da res judica
ta. Conceituacao dos seus efeitos em face dos
prindpios da moralidade publica e da seguran~

c;a jurfdica.

Confirrnacao do acordao que apoiou as
determinac;:6es construidas pelo magistrado
de 1a instanda no sentido de valorizar prova
pericial, aproxlmando-se ao maximo da reali
dade dos fatos.

7. Recurso especial parcialmente conhe
cido e, nessa parte, improvido.

(REsp 499.217/MA, ReI. Ministro JOSE
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
22/06/2004, DJ05/0812004 p. 187)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIA<;AO.
FASE EXECUT6RIA. DETERMINA<;AO DENOVA
AVALlA<;AO. FIXA<;Ao DA TERRA NUA IN
CLUINDO A COBERTURA FLORISTICA. ART. 12
DA LEI 8.629/93.

1. Recurso especial intentado contra
acordao, exarado em agravo de instrumento,
que reformou declsao rnonocratica desiqna
dora de nova pericia na area objeto da acao
exproprtatcria, em fase de execucao, por en
tender que 0 juiz de primeiro grau elevou pre
missa fatica equivocada quanto aos calculos,
para chegar aconclusao adotada.

2. A desaproprlacao, como ate de inter
vencao estatal na propriedade privada, e a for
ma mais drastka de manifestacso do poder de
imperio, sendo imprescindivel a presence da
justa lndenlzacao como pressuposto de admls
sibilidade do ate exproprlatorlo.

3. Posicionamento do Relator: filia~ao a
corren'te que entende ser impossfvel a res judi
cata. so pelo fundamento de impor seguranca
juridica. sobrepor-se aos prindpios da morali
dade publica e da razoabilidade nas obrigac;::6es
indenizatorias assumidas pelo Estado. Esse
pensamento nao neg a a prote~Cio do direito
subjetivo de qualquer uma das partes pelo
contra rio.a sua preservacao apresenta-se devi
damente fortalecida quando a decisCio operan
te da coisa julgada vivifica sem qualquer ataM
que a prindpios maiores constitucionais e que
se refletem na protec;:Cio da cidadania.

4. Ha razoabilidade em ate judicial d
terrnlnacao de nova perlcla tecnlca no lnt
de se aferir, com maior sequrenca, 0 valor
no mercado lrnoblllario da area em lltlqlo
prejudicar qualquer das partes envolvidas.
querda-se, nesse atuar, maior proximidade
a garantia constitucional da justa indeniza
seja pela protecao ao direito de propried
seja pela preservacao do patrimcnio publit

5.lnobstante em decisao anterior jaff
sltada em julgado se haja definido 0 valo
indenizacao, e diante das peculiaridades
caso concreto que se pode estudar a nec
dade da reallzacao de nova avaliacao.

6. Reforma do acordao que afastou
signac;:ao de nova perfcia.

7. Recurso especial provido.

(REsp 602.636/MA, ReI. Ministro
DELGADO, PRiMEIRA TURMA, julgado
06/0512004, DJ14/06/2004 p. 178)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPEC
DUVIDAS SOBRE A TITULARIDADE DE
IM6vEL INDENIZADO EM A<;Ao DEDESAP
PRIA<;AO INDIRETA COM SENTEN<;A TRAN
TADA EM JULGADO. PRINCIPIO DA JUSTAI
DENIZA<;Ao.

RELATIVIZA<;AO DA COISAJULGADA.

1. Hlpotese em que foi determinad
suspensao do levantamento da ultima par
la do precatorio (art. 33 do ADen, para a r
lizac;:ao de uma nova perfcia na execucao
sentence proferida em ac;:ao de desapropria
indireta ja transitada em julgado, com vista
apuracao de diverqenclas quanta alocallzac
da area indiretamente expropriada, a possi
exlstenda de nove superposlcoss de areas
terceiros naquela, algumas delas objeto de 0

tras acoes de desaproprtacao, e aexlstencla
terras devolutas dentro da area em questao.

2. Segundo a teoria da relatlvizacac
coisa julgada, havera sltuacoes em que a pr
pria sentence, por conter vfcioslnsanavels, 5

considerada inexistente juridicamente. Se
sentenc;:a sequer existe no mundo juridico,
podera ser reconhecida como tal, e, par es
motivo, nunca transltara em julgado.

3. "Acoisa julgada, enquanto fenorne
decorrente de prindpio ligado ao Estado D
rnocratico de Direito, convive com outros pri
clpios fundamentais igualmente pertinente
Ademais, como todos os atos oriundos do Est
do, tarnbern a coisa julgada se formara se pr
sentes pressupostos legalmente estabeleclde

Ausentes estes, de duas, uma: (a) ou a decisCio
nao ficara acobertada pela colsajulgada, ou (b)
embora suscetfvel de ser atingida pela coisa jul
gada, a declsao podera, ainda asslm, ser revista
pelo proprio Estado, desde que presentes rno
tivos preestabelecidos na norma jurfdica, ade
quadamente lnterpretada.' (WAMBIER, Tereza
Arruda Alvlm e MEDINA, JoseMiguel Garcia. '0
Dogma da Coisa Julgada: Hipoteses de Relati
vlzacao', Sao Paulo: Editora Revista dos Tribu
nais,2003,pag. 2S) 4. "A escolhados caminhos
adequados alnfrinqencla da coisa julgada em
cada caso concreto e um problema bem menor
e de solucao nao muito dificil, a partir de quan
do se aceite a tese da relativizacao dessa auto
ridade - esse, sim, 0 problema central, polemi
co e de extraordinaria magnitude sistematica,
como procurei demonstrar. Tomo a liberdade
de tomar alic;ao de Pontes de Miranda e do le
que de possibilidades que sugere, como: a) a
propositura de nova demanda igual aprimeira,
desconsiderada a coisa julgada; b) a resisten
cia a execucao, por meio de embargos a ela
ou mediante aleqacoes incidentes ao proprio
processo executivo; e c) a alegac;ao incidenter
tantum em algum outro processo, inclusive
em pecas defenslvas.' (DINAMARCO, Candido
Rangel. 'Coisa Julgada Inconstitucional' - Co
ordenador Carlos Valder do Nascimento - 2il

edlcao, Rio de Janeiro: America Jurldlca, 2002,
paqs,63-65) S. Verifica-se, portanto, que a des
constitulcao da coisa julgada pode ser perse
quida ate mesmo por lntermedfc de alegac;6es
incidentes ao proprio processo executivo, tal
como ocorreu na hlpotese dos autos.

6. Nao se esta afirmando aQui Que na~

tenha havido coisa julgada em relado atitu
laridade do imovel e ao valor da indenizac;ao
fixada no processo de conhecimento. mas que
determinadas decis6es judiciais. por conter
vicios insanaveis. nunca transitam em julgaM

do. Cabera aperfcia tecnica. cuja realizado foi
determinada pelas instancias ordinarias. de
monstrar se tais vfcios estao ou nao presentes
no caso dos autos.

7. Recurso especial desprovido.

(REsp 622405/SP, ReI. Ministra DENI
SE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/08/2007, DJ20109/2007 p. 221)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DE
CLARA<;Ao.OMISsAo.INEXISTtNCIA.

EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILlDA
DE. (PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
VIOLA<;AO DO ART. S3S DO CPC. INEXISTtN-

IJornada de Dlreito

CIA. REVISAo DO VALOR DA INDENIZA<;AO
DECORRENTE DEDESAPROPRIA<;AO INDIRETA,

EM PROCESSO DE EXECU<;AO. SUPOSTA VIO
LA<;Ao DACOISA JULGADA.).

1. Inocorrentes as hipoteses de omissao,
contradicao, obscuridade ou erro material, nao
ha como prosperar 0 inconformismo, cujo real
objetivo e a pretensao de reformar 0 decisum,
o que e inviavel de ser revisado em sede de
embargos de declaracao, dentro dos estreitos
Iimites previstos no artigo 535 do CPC.

2. Inexlste ofensa ao art. 53S, I e II, CPC,
quando 0 Tribunal de origem pronuncia-se de
forma clara e suficiente sobre a questao posta
nos autos, cujo decisum revela-se devidamen
te fundamentado.

Ademais, 0 magistrado nao esta obriqa
do a rebater, um a urn, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilize
dos ten ham sldo suficientes para embasar a
declsao,

3. Determinacao, em sede de execucao
de sentence, apos lnumeras reaberturas de cal
culos parcelados, de reallzacao de nova pericia
para fins de correcao do calculo da indenlza
cao,na forma das Surnulas 12e 102do STJ, em

data posterior ao translto em julgado do deci
sum na acao de desapropriacao indireta, admi
tindo-se a cumulacao de juros cornpensatorlos
e moratorlos na desaproprtacao, com os quais
nao concorda 0 recorrente.

4. Deveras, nao obstante, par force de lei,
art. 293 do CPC, os juros sejam considerados
pleitos implfcitos,e assente que a coisa julgada
e qualidade consubstanciada na imutabilidade
do acertamento ou da declaracao contida na
sentenc;:a, no que pertine adefinicao do direito

controvertido.

5. Consectariamente. erros materiais
ou a superestimac;ao intencional do valor da
"justa indenizac;ao" escapam do manto da
coisa julgada. como cedico na jurisprudencia
do proprio STJ Que admite. sem infringencia
da imutabilidade da decisao. a atualizac;ao do
Quantum debeatur no processo satisfativo.

6. Precedente do STF no Recurso Extraor
dinarlo n.O 111.787IGO, ReI. Min. Celio Borja,DJ

de 13.09.1991.

7. Embargos de declaracao rejeitados.

(EDcI no REsp SS7.545/RS, ReI. Minis

tro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em

14/1112006, DJ 30/11/2006 p. 150)
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o ego Tribunal Regional Federal da 1a Re

giao tambem ja teve oportunidade de se de

brucar sobre a materia:

PROCESSUAL-DESAPROPRIAr;AO-NOVA
PERICIA: POSSIBILIDADE - COISA JULGADA :

NAo OCORRENCIA - PRECEITO CONSTITUClO

NAL DA JUSTA INDENIZAr;Ao: ATENDIMENTO
- AGRAVO NAo PROVIDO.

1. 0 preceito constitucional da Jus

ta Indenizacao deve ser observado nos do is
sentidos: nao se pode deixar 0 expropriado

desprotegido em relacao ao justa valor da in

denizacao pela desapropriacao da sua terra,

como tambem nao se pode perder de vista 0

interesse do Estado

contra indenizac;6es que nee reflitam a

valor justa da terra.

2. A reaJiza~ao de nova prova pericial

para avaliadio de terra nua em fase de execu

dio de sentenca expropriat6ria. para 0 fim de

que se observe 0 preceito constitucional da

justa indenizacao nao fere a coisa julgada.

3. Agravo de instrumento nao provide.

4. Processo recebido em Gabinete em

18/1212001 para lavratura do acordao. Pec;as

Iiberadas pelo Relator em 18/12/2001 para pu
blicacao do acordao.

(AG 1999.01.00.09068B-4/MA, ReI. Juiz

Luciano Tolentino Amaral, Terceira Turma,OJ

p.26 de 08/02/2002)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAr;AO.
INTERESSE SOCIAL. COISA JULGADA. EXECU

r;Ao DESENTENr;A. NOVAPERfCIA.

1. Se e verdade que tem a jurisprudencia

admitido. excepcionalmente. em virtude do

transcurso do tempo e procrastinacao do pa

gamento da indenizacao a realizacao de nova

pedcia. por nao mais representar 0 meco justo

do im6vel expromiado, tambem nao se pode

negar 0 cump'rimento do referido princfpio

constitucionaL negando a sua realizacao, sob

o mesmo fundamento de desrespeito acoisa

julgada. quando resultar evidenciado 0 enri

quecimento ilfcito do expropriado.

2. Hipotese em que a necessidade de

nova perfcia nao restou demonstrada.

3. Agravo de instrumento provido.

4. Agravo regimental prejudicado.

(AG 1999.01.00.086131-2/MA, ReI. Juiz
Mario Cesar Ribeiro, Quarta Turma,OJ p.79 de

20/06/2001

Neste cenano, intuitivo perceber que

excepcionaiidade do caso concreto - em que

verifique a vulneracao da justa indenizac;:ao, co

enriquecimento indevido de uma das partes c

ofensa da moraiidade administrativa - 0 eieme

to justificador da singuiaridade da relativizac;:ao

coisa julgada entao formada - frise-se, unleam

te no que diz respeito ao montante indenizan;

devendo ser preservadas todas as demais disp

coes, a exemplo dos juros rnoratorlos, compen

tortes e da correcao monetarla - com a reaiizac;:

de nova prova pericial (avallacao do imovel expr
priado).

A ponderacao que ora se defende visa a r

guardar a integridade dos valores protegidos pel

Constituicao da Republica. Ora, 0 sistema con

titucional nao tolera atos concretizadores de

constitucionaiidades/ilegalidades que culmin

por gerar grave situacao de inseguranc;:a e intra
qililidade social.

Nao encontra respaldo na Constituicao

imutabilidade (e cumprimento) de sentenc;:a q

ofenda 0 princfpio constitucional do justo pre

na desapropriacao. Eque a execucao de senten

revestida pela coisa julgada que ampare a fixaca

da indenizacao em montante muito superior a

valor de mercado do irnovel - seja por acolhe

valor fruto de metodologia incorreta, seja em

zao da lnclusao de parcela indevida, a exemplo d

indenizacao em separado da cobertura florest

quando nao explorada ou mesmo de benfeitori

inexistentes - ofende gravemente a Constitulca

notadamente 0 princfpio do justo prec;:o e da m

raiidade administrativa.

Impera ressaltar, ainda, que a ofensa amaxi

ma constitucional dajusta indenizacao tanto pod

ter por causa a fixacao da indenlzacao em valore

muito superiores aos de mercado, como tambe

em montante muito inferior aquele praticado

portanto, incapaz de garantir a reposicao adequa

da do patrim6nio do expropriado.

Destarte, tambern a fixacao da indenlzaca

em valor muito inferior ao devido - pela descon

sideracao, por exemplo, de benfeitorias ou de ca

racteres relevantes do imovel ou ainda em raza

da procrastlnacao absurda do feito pelo pode~

Pubiico - vulnera, igualmente, 0 preceito consti

tucional da justa indenizacao,

Esse, inclusive, 0 raciocfnio utilizado pelo

Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE

93.412-0 quando admitiu a realizacao de nova

prova pericial em razao da paralisacao injustifica

da da desapropriacao por conta do extravio dos

autos. Confira-se a ementa desse julgado:

DESAPROPRIAr;AO. INDENIZAr;AO

(ATUALlZAr;Ao). EXTRAVIO DE AUTOS. NOVA

AVALlAr;AO. COISA JULGADA. NAo OFENDE

A COlSA JULGADA A DECISAo QUE, NA EXE

cucxo. DETERMINA NOVA AVALlAr;AO PARA

ATUALIZAR 0 VALOR DO IMOVEL, CONSTANTE

DE LAUDO ANTIGO, TENDO EM VISTA ATEN

DER A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA JUSTA

INDENIZAr;AO, PROCRASTINADA POR CULPA

DA EXPROPRIANTE. PRECEDENTES DO STF.

RECURSO EXTRAORDINARIO NAo CONHECI

DO (grifamos - RE 93,412/SC - Santa Catarina.

Relator:Min. Clovis Ramalhete. Julgamento em

04/05/1982. Primeira Turma).

De igual forma, no julgamento do RE 68.608

o STF admitiu a reallzacao de nova prova pericial

em razao do lange tempo decorrido desde a fi

xacao da indenizacao por sentenc;:a sem que tal

redundasse no pagamento dos valores devidos,

senao vejamos:

DESAPROPRIAr;AO INiCIADA EM 194B

E QUE, DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS,

AINDA NAo EFETUARA A EXPROPRIANTE 0

PAGAMENTO DO PREr;O E NEM SE IMITIR NA

POSSE DO IMOVEL. 2- Ar;AO VISANDO OBTER

NOVAAVALlAr;Ao DO IMOVEL, JULGADA PRO

CEDENTE EM SEGUNDA INSTANCIA, DADO °
ABUSO DO ESTADO, PROCRASTINANDO, POR

CERCA DEUM DECENIO, A SOLUr;AO FINALDA

EXPROPRIAr;AO ETORNANDO ILUSORIA A GA

RANTIA INDIVIDUAL DA JUSTA INDENIZAr;AO,

MEDIANTE PREVIO PAGAMENTO EM DINHEI

RO. 3 - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL NO SENTIDO DE QUE, JA ANTES DA

VIGENCIA DA L. N. 46B6/6S,ORDENAVA A SU

PREMA CORTE NOVA AVALlAr;Ao QUANO 0

LAUDO ERA ANTIGO E 0 EXPROPRIANTE PRO

CRASTINARA 0 PAGAMENTO. 4 - RECURSO

EXTRAORDINARIO NAo CONHECIDO (RE n. 0

6B608/GB - Guanabara. Relator: Min. Barros

Monteiro. Julgamento em 07/11/1969. Primei

raTurma).

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

o tema ja foi objeto de analise pelo Superior

Tribunal de Justice que tarnbern prestigiou a ma

xima constitucional da justa indenlzacao quando

o montante expropriatorio se apresentou insufi

ciente para garantir a recomposlcao do patrim6

nio do expropriado:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAr;AO.

UTILIDADE PUBLICA. NOVA PERlcIA.

SUBSTITUIr;Ao. CORREr;Ao MONETARIA.

EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. JUSTA

INDENIZAr;Ao.COISA JULGADA.

1. A realizacao de uma nova avaliac;ao

pericial - dos bens objeto da desapromiacao

- em substituic;ao da aplicas;ao dos Indices de

corres;ao monetaria e posslvel quando esta

for a (mica forma de realizar 0 comando cons

titucional da justa indenizas;ao. Precedentes:

(RE lOS.012-RN, Min. ReI. Neri da Silveira, DJ.

01.07.1988; RE. 93412/SC, ReI. Min. Clovis Ra

malhete, DJ. 04.05.1982; REsp 3708S/SP, ReI.

Ministro Dernocrlto Reinaldo, OJ 20.06.1994;

REsp 439878/RJ, ReI. p/ Acordao Ministro Hum
berto Gomes de Barros,DJ05.04.2004)

2. Nesse sentido, ja dectdtu 0 Pretorio
Excelso: "Desapropriacao. Terrenos da atual

Base Aerea de Parnamerim, em Natal, RN. Li

quidacao de sentence. Deterrninacao de nova

avelteceo.

Hlpoteses em que 0 STF tem admitido

nova avaltacao, nao obstante, em decisao an

terior, ja transita em julgado, se haja definido

o valor da indenizacao. Oiante das peculiari

dades do caso concreto, nao se pode acolher

a aleqacao constante do recurso extraordina

rio de ofensa, pelo acordao, ao art. 153, § 3°,

da Constituicao Federal, em virtude do de

ferimento de nova evallacsc dos terrenos. 0
aresto teve presentes fatos e ctrcunstanclas
especialsda causaa indicarem a injustic;:a da in

denizacao. nos termos em que resultaria da so

apllcacac da correcao moneta ria, a contar da

Lei ne4.686/1965, quando a primeira avaliacao
aconteceu em 1957. Crlterio a ser seguido na

nova avaliacao. Decreto-Lei nO 3365/1941, art.

26. (...)". (RE 10S.012-RN, Min. ReI. Nerl da Silvei

ra, DJ.01.07.1988).

3. Em htpctese analoqa a dos autos, 0

E. Min. Rafael Mayer proferiu voto-vista no RE.

93412/SC nos seguintes fundamentos: "(...)

Nessas drcunstanclas, estou em que se deva

adotar criterio que nao 0 de simples correcao
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se revelar, em alguns casos excepcionais, vital ao

proprio Estado Democriltico de Direito.

Do contra rio, estar-se-ia admitindo a possibi

lidade de perpetuacao de injustices flagrantes sob

a fundamento de que ha necessidade de garan

tir a sequranca das relacoes juridicas por meio da

imutabilidade, sob 0 manto - sagrado e intocavel

_ da ssquranca. E tal conclusao, convenho, nao

encontra amparo na Carta Politica de 1988 ou na

no~ao mesmo de Estado Dernocratico de Direito.

A partir de tudo quanta exposto, a conclu

sao que se irnpoe ea da necessidade de revisitar 0

institute da coisa julgada de modo a permitir uma

nova leitura do tema, mais consentanea com a re

alizacao do processo justo, 0 que nos feitos expro

priatorios se traduz pela propria prevalencia da

garantia constitucional de justa lndenizacao.

Nao se esta, com isso, querendo negar os p

rigos evidentes e amplamente divulgados da re

sao atipica da coisa julgada. Eimpossivel vend

os olhos ao obvio: tal revisao e delicada e extr

mamente tormentosa, mas nao por isso deixa

por obvio, incluido 0 Poder Judiciano 

respeito absoluto aConstltuicao.

A impossibilidade de revisao nas hipotese

aventadas importa em admitir que 0 Poder Jud

arlo ofenda a vontade popular soberana - expr

sada por meio de seus delegados na Carta Ma

- com a perpetuacao da i1egalidade/incons '

cionalidade em detrimento do Estado Democr

co de Direito.

Casos existem, portanto, em que a seg

ranca nao mais se encontra na definitividade

resolucao imposta autoritariamente ao confli

o prejuizo resultante para a sociedade e par

ordem juridica com a solucao construida no p

cesso ede tal monta que faz deslocar a segura

da sua residencla habitual - a resolucao definitI

dos conflitos - para outra que e mesmo ineren

apropria existencla do Direlto: a estabillzacao d

relacces sociais (paz social). Ora, apenas com a r

zoabilidade das sentences e, por conseguinte, do

efeitos e consequencias praticas delas resultant

eque se garante a establlizacao das rslacoes s

ciais. Fora disso, se esta a perpetuar uma inca

titucionalidade.

Por outro modo de examinar a questao

Poder Judiclarlo fica ria imune ao exame da co

titucionalidade de seus atos, ao contra rio do q

ocorre com 0 Executivo e 0 Legislativo. Ora, ej

tamente 0 Poder Judlciario que faz prevalece

Lei Maior em detrimento de atos inconstitucio

do Legislativo e do Executivo, de modo que s

incongruente que ficasse, ele mesmo, alheio

Iimites tracados pela Carta Magna.

Assim, mesmo no exercicio da funcao

mordial da jurisdi~ao - estabilizacao das relac

socia is, paz social - nao esta dispensado ao Po

Judiclarlo da ohservancia dos parametros con

tucionais da indenizacao que ha de ser justa,

empobrecer ou enriquecer 0 proprietario ex

priado, sob pena de ofensa aos princfpios con

tucionais.

moneta ria, mas0 de nova avaliacao, com0 que
se estara cumprindo integralmente 0 manda
menta constitucional da justa mdentaacao. e
sobrepondo ao trato abstracionista e moneta
rlsta 0 obsequto ao fenomeno econ6mico real
que pode envolver elementos concretes que
escapam aquele,

Esse entendimento traz 0 ensosso desta
Corte, em precedentes que nae consideram
ofensiva da coisa julgada a decisao que de

term ina se atualize 0 valor do imovel desa
propriado quando S€ trata de laude antigo e

a expropriante procrastinou 0 pagamento da
indenizacaa (RE 65.395, Plena, RTJ 52/711; RE
68.608, RTJ 54/376; RE 78.506, RTJ 73/892; ERE
54.221, Plena, RTJ 34/91), embara deva reca
nhecer que as ha em sentido contrario (...)" 4.
In casu, a excepcionalidade restou caracteri
zada pela ausencia de comprovacac de paga
mento do oficio precat6rioexpedido em maio
de 1959; pela impassibilidade de aphcacao da
correcao monetarta no periodo anterior avi
gencia da Lei4.686/65; bem como pelo trans
curso de tempo entre a avaliacao, em 1954,ate
o pagamento, que ainda nao se teve prova de
suarealtzecao.

5.0 valorda lndenlzacao sera contempo
ranee aaveltacao, nostermos do art.26, do De
creta n.e 3.365/41. Precedentes: REsp 866.195/
GO, ReI. Ministra Denise Arruda, DJ 01.02.2007;
REsp 283.321/5P, Rel.Ministro Francisco Peca
nha Martins, DJ 19.02.2001.

6. liE inadmissfvel 0 recurso extraordina

rio,quando nao ventiladana declsao recorrida,
a questgo federal suscitada." (Surnula 282/5TF)
7. "0 ponto omlsso da decisao, sobre 0 qual
nao foram opostos embargos declarat6rios,
nee pode serobjeto de recurso extraordinarlo,

por faltar 0 requisite do prequestionamento."
(Surnu!a 356/5TJ) 8. Recursa especial parcial
mente conhecido e, nestaparte, provide,

(REsp 849.475/5P, ReI. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA,julgada em 02/1212008, DJe
18/12/2008)

Escola de Magistratura Federal da Primeira Regiao

Ora bem. Vedar a possibilidade de revlsao

desses tipos de sentences e0 mesmo que admitir

que declsao judicial de que nao caiba mais recurso

possa validamente ofender preceito constitucio

nal. Nao se harmoniza com 0 Estado Democriltico

de Direito a possibilidade de ofensa, pelo Poder

Judiciario, aos dltames constitucionais. Com efei

to, todos os atos e decisces do Poder Publico - ai,
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Juiz FederalSubstituto Pablo Zuniga Dourado
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Sem duvida uma das mais dificeis tarefas do

hermeneuta do direito moderno e a de interpretar

a Constituicao.

Nada obstante se configurar norma juridica,

as Constituicoes trazem dispositivos cujo conte

udo envolve nao 56 comandos normativos, mas

opcoes fundamentais de um Estado e de uma 50

ciedade em determinada epoca hist6rica. Edizer:

sao preenchidas por vaiores fundamentais e prin

cipios essenciais a uma determinada nacao',

As peculiaridades da lnterpretacao consti

tucional sao tao evidentes que se pode sustentar

uma quinada no pr6prio entendimento da Ciencia

do Direito. 0 Direito Civil que ocupava 0 nucleo

de construcao dos institutos juridicos sucumbe

ao principio da supremacia constitucional, cuja

evidencia exsurge com 0 Constitucionalismo. 0

estudo do direito passa a ter como institutos pri

mordiais os constitucionais.

Diante da complexidade da constitulcao,

o Positivismo Jurfdico expce sua deficlencia nas

respostasdos problemas. 0 jus fil6sofo americana

Ronald Dworkin', foge da tradlcao positivista de

herrneneutica, que dominou 0 universe da cultura

jurfdica no seculo XIX e em boa parte do seculo

XX, e compoe uma nova Iinha de pensamento que

sepode denominar p6s-positivista.

1 Na verdade, a doutrina sustenta que a lnterpretacao
contemporanea deve levar em constderacao a distincao
entre enunciado normative e norma jurfdica. 0 primeiro e
previsto nos textos constltuclonals de forma abstrata, carente
de concrenaacao. A concrettaacao 56 ocorre por meio de
lnterpretacao.asslm.a normajurfdica secompteta. t dizeranorma
juridica e0 prod uta do enunciado norrnetlvo interpretado. Nesse
sentido, 0 interprete tern 0 papel de criar a norma juridica, por
mete de interpretacao.Possul papelfundamental na crtecao do
dlretto. (BARROSO, Luis Roberto. Curse de Dlrelto Constltuclonal
Contemporaneo. Osconceitos fundamentals e a construcao do
novo modelo. Sao Paulo: Saralva, 2009).

2 DWORKIN, Ronald, 0 Imperio do Direito; trad. Jefferson Lulz
Camargo - Sao Paulo: Martins Fontes, 1999.

No campo da herrneneutka, essa nova orien

tacao te6rica, de forma qeral, rejeita a idela de que

a interpretacao juridica resume-se 11 identificacao
de um sentido previa e unico contido na norma

que precisa ser descoberto pelo interprete, sem

acresclrnos de significado, supondo possivel que

as declsces sejam fruto exclusivamente de uma

operacao l6gico-formal, 0 silogismo dedutivista.

Para a nova corrente, na qual se insere 0 pensador

americano, malgrado a singuiaridade de sua for

rnulacao, a interpretacao juridica e antes de tudo
um processo criativo, no qual a norma jurfdica, ou

melhor, seu enunciado, e apenas 0 ponto de par

tida para a construcao de uma decisao para 0 caso

concreto.

Dworkin compara 0 trabalho do juiz ao de

urn, ao mesmo tempo, autor e critico litera rio de

um genero ficticio ("fantastico, mas nao irreconhe

civel"). Segundo 0 citado jurista a interpretacao

seria um romance em cadeia que se pode dese

nhar na medida em que 05 interpretes tem como

pressuposto para suasdeclsoesum entendimento

hist6rico do Direito. Segundo Dworkin:

o direito como integridade, num caso de di

reito consuetudinario como 0 McLoughlin, pede

ao juiz que se considere como um autor na cadeia

do direito consuetudinario. Ele sabe que outros

juizes decidiram casas que, apesar de nao exata

mente iguais ao seu, tratam de problemas afins:

deve considerar a decisao deies como parte de

uma longa hist6ria que ele tem de interpretar e

continuar, de acordo com suas opinioes sobre 0

melhor andamento a ser dado 11 hist6ria em ques
tao'.

Nesse contexto, defende 0 Direito como in

tegridade, fundado nos principios da[ustica, eqOi

dade e devido processo legal.

"Idem.
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o direito como integridade pede que os jui

zes admitam, na medida do possivel, que 0 direito

e estruturado por um conjunto coerente de prin

cipios sobre a justica, a eqUidade e 0 devido pro

cesso legal adjetivo, e pede-Ihes que os apliquem

nos novos casos que se Ihes apresentem, de tal

modo que a sttuacao de cada pessoa seja justa e

eqUitativa segundo as mesmas norrnas".

A doutrina do Direito Constitucional, dada a

ja falada peculiaridade de seu objeto de estudo, e

imbuida dos novos posicionamentos, possui, entre

outras, duas preocupacces principais. A eficlencia

das normas constitucionais e como lnterpreta-Ias.

Nesse diapasao e classics a dasslficacao de

Jose Afonso da SilvaS acerca das normas constltu
cionais: normas de eficacla plena; de eficacta con

tida; de eficacla limitada, esta dividida em normas

de principios institutivos e proqrarnaticos.

Diante de tao complexa estrutura, os cons

titucionalistas, a par dos metodos classicos, cons

troem formas de pensar a Constitulcao particuia

res a ela. Servem para adequar melhor 0 sentido

dos seus disposltivos, sem que haja perda de nor

matividade (integridade como quer Dworkin). Sao

exemplos os principios: da efetividade, da concor

dancia pratlca e harrnonlzacao, da unidade consti

tucional, da proporcionalidade e razoabilidade.

Segundo Bonavides6 os rnetodos modernos

sao particularmente importantes em paises sub

desenvolvidos.

A lnterpretacao das Constltuicoes tem um

sentido nos paises desenvolvidos, possuindo ou

tro, porem, inteiramente distinto nos parses sub

desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento. E

nestes que os nascentes metodos aplicados este

seculo exercern sua maxima funcao estabiliza

dora com relacao aos sistemas politicos, fazendo

exeqUivel a possibilidade de 0 Estado social com

padecer-se com 0 Estado de Direito num regime

4Idem.lbidem.

, SILVA, Jose Afonso da.ApJicabilidade dasnormas constitucionais.
2 ed.Sao Paulo: Revista dosTribunais, 1982.

GBONAVIDES, Paulo. Cursa de Direito Constitucional, Sao Paulo:
MaJheiros, 2001, p. 444.

de equilibrlo, cuja firmeza relativa se mede

graus.

Consectario de tais problemas e 0 dos

de interpretacao da Constituicao. Qual 0 seu lim

tel Pode 0 juiz interpretar a ponto de criar nov

mandamento legislativo (legis/odor positivo)? Qu

o papel do principio da separacao dos poder

como limite?

Acerca do tema proposto e necessario

tacar 0 principle da efetividade (ou maxima

cacia normativa) da Constituicao. Segundo es

forma de pensar a Constitulcao, 0 interprets de

conferir aos dispositivos constltucionais a maxi

eficacia possivel. Edizer: normas constituciona

conquanto circundadas por aspectos politicos, s

ciol6gicos, axiol6gicos etc., devem ter a eficiencl

de um comando normativo estritamente juridic

tanto quanta possivel.

Barroso' assegura:

A ideia de efetividade, conquanto de dese

volvimento relativamente recente, traduz a ma

notavel preocupacao do constitucionalismo no.

ultimos tempos. Ligada ao fenorneno da juri

dzacao da Constituicao, e ao reconhecimento

incremento de sua forca normativa, a efetivid

de merece capitulo obriqatorio na interpretaca

constitucional. Os grandes autores da atualidad

referem-se anecessidade de dar preferencla, n

problemas constitucionais, aos pontos de vis

que levam as normas a obter maxima eficacta an

as circunstancias de cada caso.

Earremata 0 mesmo autor8:

As ideias ate aqui desenvolvidas em no

do principio da efetividade apontam para um

evidencia: 0 direito existe para realizar-se, 0 direl

to constitucional nao foge a esse designio. Com
adverte Biscaretti di Ruffia, sendo a Constituicao
propria ordenacao suprema do Estado, nao po
existir uma norma ulterior, de grau superior, que
proteja. Por conseguinte, ela deve encontrar em.~
mesma a propria tutela e garantia. Convem, nest

7 BARROSO, Luis Roberto. Interpreta~ao e Aplicac;:ao
Constitucional. 3 ed.SaoPaulo: Saraiva, 1999,p. 235.

II Idem, p. 242-243.

passo, enfatizar, ainda uma vez, a ideia da forca

normativa da Constituicao.

No Brasil 0 Supremo Tribunal Federal teve

oportunidade de discutir tais problemas quando

do julgamento do Mandado de lnjuncao nO 107.

Duas questces eram nucleares no precedente:

primeiro, a questao preliminar, se a norma do art.

50, LXXI, da CF era auto-apllcavel (bastante em si

mesma para gerar efeitos); segundo qual seria 0

objeto do rsmedio constitucional em dlscussao,
ou seja, a conseqiiencla da decisao judicial em

sede de mandado de injun~ao.

No que toea a preliminar, parte da doutrina

sustentava que a norma nao era auto-aplicavel,

pols, 0 instituto nascido para 0 sistema brasileiro

com a Constituicao de 1988, possuia objeto sem

rito processual adequado no ordenamento juridi

co.

Em outras palavras, acaso se conferisse a au

to-aplicabilidade requerida pela maioria, 0 reme

dio constitucional correria 0 risco de perder sfrca

cia. Tudo pela falta de rito processual compativel

com 0 objetivo do instituto.

o STF decidiu que a norma e auto-aplicavel

e utilizar-se-ia, segunda a jurlsprudencia (e pos

teriormente a leqislacao) do rito do mandado de

sequranca em seu processamento, embora com

criticas de uma parte da doutrlna".

Relativamente ao segundo ponto discutido

no mandado de injuncao, existiam na jurispru

dencla do STF quatro posicoes sobre os efeitos de

oA titulo de curiosidade, reqtstre-se que, na mesma ocasiao.
dlssemos nee ser auto-apllcave! 0 preceito constitucional que
instruira a mandado de injunc;ao (art. 5°, Incise LXXI) porque,
a despelto da finalidade que 0 inspirara, e de que dispoe 0 §

10 do mesmo artiqo da Lei Maior - "as normas definidoras dos
direitos e garantias fundamentais temapficac;iio imediota" -, esse
dispositivo nos parecla lncompleto e desprovido doselementos
mfnimos indispensaveis asua imediata execuC;ao. Mesmoassim,
o Supremo Tribunal Federal, sob aplau50s gerais - tanto mais
intensos quanta menos avisados -, rejeitou esse entendimento
e, como previramos, e ate chegamos a anunciar em nosso
parecer, a novoinsfltutoveio a morrerde inaplicaC;ao, por Falta
de uma regulamentac;ao adequada a sua natureza, de nada
valendo para viabiliza-Io a regulamentac;ao apressadamente
tomada por emprestimo ao mandado de seguranc;a, desde
logonajurisprudencia e, a seguir em sede legislativa, masainda
assim "enquanto nao editada legislaC;ao especificd' (MENDES,
Gilmar Ferreira, COELHO, Inocencio Martires, BRANCO, Paulo
Gustavo Gonet. Hermeneutica Constitucional e Direitos
Fundamentais. 1 ed.Brasilia: Brasilia Juridica, 2002, p.42).

1Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

sua declsao judicial no mandado de injuncao, Se

gundo Alexandre de Moraes", sao elas:

a) Concretista geral: segunda a qual, por

meio da normatividade geral, 0 STF leg isla no caso

concreto, produzindo a decisao efeitos ergo om

nes ate que sobrevenha norma integrativa pelo

Legislativo;

b) Concretista individual direta: a decisao

valera somente para 0 autor do mandado de in

[uncao, diretamente;

c) Concretista individual interrnedlarias
ao julgar procedente 0 mandado de injuncao, 0

Iudiciarlo fixa ao Legislativo prazo para elaborar a

norma regulamentadora. Findo 0 prazo e perma

necendo a mercia do Legislativo, 0 autor passa a

ter assegurado 0 seu direito;

d) Nao concretista: a declsao apenas decreta

a mora do poder omisso, reconhecendo-se for

malmente a sua mereta.

Observa-se em todas as posicoes a preocu

pacao central com 0 principio da separacao de po

deres e a possibilidade do juiz exercer 0 papel de

legislador positivo.

Enfim, qual 0 juiz que a Constituicao lrnpoe?

Aquele da separacao de poderes classlca (boca re

petidora da lei) ou 0 julz da separacao de poderes

hodierna, politicamente engajado em dar maxima

efetividade aConstituicao?

No Brasil, tendo em vista 0 nivel de amadu

recimento das lnstttulcoes, bem como a falta de

politizacao da populacao, nao tenho duvlda que a

resposta se inclina no segundo sentido. Em nosso

sistema, cabe ao Judiciarto. por meio do STF re

alizar a Constituicao. Isso e imposicac do Estado

Democriltico de Direito.

Os velhos dogmas, fundados no principio da

separacao dos poderes, de que 0 juiz nao pode

exercer papel criativo, tampouco manifestar deci

soes politicas fundamentais do Estado, sao incom

pativeis com a dinamica da sociedade moderna e

a necessidade de realiza~ao dos direitos funda

mentais.

to MORAES, Alexandre de. Constituic;ao Federal Interpretada. 5.a
ed.SaoPaulo: Atlas, 2003.
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Conforme sustenta Inocencio Martires Coe

Iho",o princlpio supracitado deve ser re-interpre

tado, pois, a confiquracao classica e incompatfvel

com 0 juiz democratico imposto pela Constltui

cao, sob pena de ser posta em cheque a propria

sobrevlvencia dele.

Adotada essa postura aberta - avancada tal

vez fosse 0 termo mais apropriado para defini-Ia-,
irnpoe-se reconhecer, a guisa de conclusao, que a

paradigma da separacao de poderes, pelo menos

em sua confiquracao inicial, ha muito tempo que

entrou em crise e isso aconteceu, precisamente,

porque foi ultrapassada a conjuntura jurfdico-po

Iftica em que viveram John Locke e Montesquieu,

os seus formuladores historlcos,

Ultrapassada essafase da sua evolucao - fase

dialeticamente cancelada, preservada e elevada
(aufgehoben) nas eta pas seguintes do ininter

rupto processo de sua reallzacao historica -, cum

pre repensar a separacao dos poderes em pers

pectiva temporalmente adequada, porque a sua

sobrevivencia, enquanto principio, dependera de

sua adequacao, enquanto pratka, as exiqencias

da saciedade aberta dos formuladores, interpretes
e realizadores da constltulcao.

Noutras palavras, irnpoe-se re-interpretar
esse velho dogma para adapta-lo ao moderno Es

tado constitucianal, que sem deixar de ser liberal,
tornou-se igualmente social e democratico, e isso

nao apenas pela acao legislativa dos Parlamentos,

ou pelo intervencionismo igualitarista do Poder

Executivo, mas tarnbern pela atuacao do Poder

Judiciarlo e das Cortes Constitucionais, politica

mente engajadas no alargamento da cidadania e

na reaiizacao dos direitos fundamentais.

No bojo da dlscussao sabre mandado de

injuncao tais questionamentos tornam-se evi
dentes, pols, a natureza do instituto conduz, pro

positadamente, vez que expressamente previsto

na Constltulcao, a uma interierencia do Poder Ju

diciario no Legislativo. Com efeito, seu objeto e a
ornlssao normativa em face da Constituicao Fe
deral que "torne inviavel 0 exerclcio dos direitos
e liberdades constitucionais e das prerrogativas

11 Db. cit. 98-99.

inerentes a nacionalidade, a soberania e a cida
nia", e dizer, omissao em relacao a concretiza~

de normas de eficacia limitada.

Adotando a postura moderna exigida, co
forme sustentado acima, a doutrina majoritar
mente inclinava-se pelo posicionamento cone:
tista porque e 0 que confere maior efetividad
Constituicao e ao proprio dispositivo do manda
de injuncao (art. 5°, LXXI, CF). Ora, a natureza d
rernedlo em epfgrafe e para atender a efetividad
(maxima eficacia) postulada pelos constitucio
listas. Oecerto, todas as vezes que direitos e pre
rogativas constitucionais fossem impedidas de
efetivarem ou ameacadas caberia 0 mandado
injuncao. Este garante, portanto, efetividade e
tegridade a Carta Magna.

Segundo Barroso12

Em consequencla, afigura-se fora de duvl
que a melhor inteliqencia do dispositivo consti
cional (art. So, LXXI) e de seu real alcance esta e
ver no mandado de injuncao um instrumento
tutela efetiva de direitos que, por nao terem sido
suficiente ou adequadamente requlamentado
carecam de um tratamento excepcional, qual sej
que 0 Judiciario supra a falta de reqularnentaca
criando a norma para 0 caso concreto, com efe
tos limitados as partes do processo. 0 objeto
declsao nao e uma ordem ou recomendacao pa
edlcao de uma norma. Ao contra rio, 0 orgao j
risdicional substitui 0 orqao legislativo au ad
nistrativo competentes para criar a regra, crian
ele proprio, para as fins estritos e especlficos
litfgio que Ihe cabe julgar, a norma necessaria.
funcao do mandado deinjuncao e fazer com qy
a disposicao constitucional seja aplicada em fay
do impetrante, "independentemente de regul
mentacao, e exatamente porque nao foi regul
mentada".

Em um primeiro memento, 0 posicionarnen
to do STF foi 0 noo concretista (MI 107-OF),
modo que, segundo entendia 0 Pretorio Excels

a decisao tem 0 condao de dar ciencla (formaliz

a mora do Poder Legislativo.

Porern, recenternente, ao julgar 0 mand

do de injuncao nO 70B/OF, cuja pretensao era

exerclcio do direito de greve pelos servidores p

blicos civis estatutarios, conforme art. 37, VII, d

Constitui~ao Federal, 0 Supremo Tribunal Federq

12 BARROSO, Luis Roberto. 0 Direito Constitucional ea Efetivida
de suas Normas. 5 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001,p. 252.

adotou a corrente concretista, na esteira do que a

doutrina ja propugnava.

Oesse modo, a Suprema Corte adotou po

si~ao at iva, de sorte a superar precedentes ante

riores que proibiam ao Judiciario 0 exerclcio do

papel de legislador positivo. Ao julgar 0 mandado

de injuncao em destaque prolatou senten,a adi
tiva" pela qual resolveu a demanda concreta e

concretizou a enunciado normativo do art. 37, VII,

da Constituicao Federal, por meio da adocao de

regulamenta~ao provlsoria, ate que a Legislativo

purgue a mora legislativa, com efeitos apenas as

partes do processo.

Oeveras, 0 citado precedente pode ser con

siderado uma mudanca de paradigma na jurispru

dencia do Supremo Tribunal Federal, mais proxi

mo dos princlpios da lnterpretacao constitucional

conternporanea e mais consentanea com 0 princi

pio da efetividade constitucional, bem como com

II Informativo 485 - No MI 670/ES e no MI 70S/DF prevaleceu
o voto do Min. Gilmar Mendes. Nele, inicialmente, teceram
se constderecoes a respeito da quesrao da contormecao
constitucional do mandado de injunc;:ao no Dlrelto Brasllelro
e da evolucao da tnteroretacao que 0 Supremo Ihe tern
conferido. Ressaltou-se quea Corte, afastando-se daonentecao
inicialmente perfilhada no sentido de estar limitada a
declaracao da exlstencia da mora legislativa para a edicao
de norma regulamentadora especifica, passou, sem assumir
compromisso coma exercicio de umatipica funcao leqlslatlva,
a aceitar a possibilidade de uma requlacao provlsorla pelo
proprio Judlclario. Registrou-se, adernals,a quadro de omissao
que se desenhou, nao obstante as sucessivas decis6es
proferidas nos rnandados de Injuncao. Entendeu-se que,
diante dlsso, talvez se devesse refletir sabre a adocao, como
alternativa provisoria, para esse impasse, de uma moderada
sentence de perfil adltivo. Aduziu-se, no ponto, no que
concerne a aceltacao das sentences aditivas au modificatlvas,
que elas sao em geral aceitas quandointegram au completam
um regime previamente adotado pelo legislador au, alnda,
quando a soiucao adotada pelo Tribunal incorpora "solucao
constitucionalmente obrlqatoria", Sallentou-se que a disciplina
do direito de greve para as trabalhadores em geral, no que
tangeasdenominadas atlvldades essenciais, eespecificamente
delineada nos artigos 9 all da Lei7.783/89 e que, no caso de
apncacao dessa legislac;ao a hip6tese do direitode grevedos
servldores publicos, afigurar-se-ia lneqavel a conflito existente
entre as necessidades minimas de leqislacao para a exercicio
do direito de grevedos servidores publiccs, de um lade, com
a direito a services publlcos adequados e prestados de forma
continua, de outro. Assim, tendo em conta que ao legislador
naoseria dadoescolher seconcede au naoa direitode greve,
podendo tao-somente dispor sabre a adequada configurac;ao
dasua disciplina, reconheceu~se a necessidade de umasoluc;ao
obrigatoria da perspectiva constitucional. MI 712/PA, reI.Min.
Eros Grau, 25.1 0.2007. (MI-712)

IJornada de Direito Civil e Processual Civil

a necessidade de concretizacao dos enunciados

normativos da Constitulcao.

o amadurecimento dessa postura trara gran

des avances a concretizacao da Constituicao e a

garantia dos direitos fundamentais, principalmen

te, os sociais.
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EMBARGOS AEXECUC;Ao E A DECISAo DE
INCONSTITUCIONALIDADE - RELATIVIDADE DA COISA

JULGADA - CPC, ART.741, PARAGRAFO UNICO, MP 2.180

1 - Delimitacao do tema

Assiste-se atualmente na teoria juridica um

debate acerca da relativizacao da coisa julgada.

varias discussoes tern sido travadas sobre a pos

sibilidade desta garantia ser afastada em prol de

principios constitucionais.

o legislador patrlo tentou criar uma solucao

para 0 problema da coisa julgada fundada em

norma declarada inconstitucional, tentando, des

tarte, preservar 0 principio da legalidade constitu

cional. Para alcancaressedesiderato, foi inserido 0

paraqrafo unlco no art. 741 do CPC, possibilitando

a desconstituicao de titulos judicia is fundamen

tados em apllcacao de norma reconhecida como

inconstitucional pelo Pretorlo Excelso.

Estetrabalho tem por objeto a analise dessa

regra legislativa, buscando verificar a sua constitu

cionalidade, 0 seu alcance, seus pressupostos de

aplicacao, e outros aspectos procedimentais.

2- Prindpios jurfdicos e coisa julgada

Temos insistido na necessidade de pensar os

problemas do direito priorizando os principios ju

ridicos, e nao as normas jurfdicas.' Adota-se, por

tanto, um modelo de ciencia do direlto que abre

espaco aos valores positivados pelos princlpios,

numa tentativa de criar condlcoes para resolver

os lnumeros problemas com os quais os operado

res do direito se defrontam e que nao encontram

solucoes nas regras. Nao se pode mais enxergar

as normas como solucoes para todas as contro

verslas, como se fossem gavetas de um "arrnario",

chamado sistema juridico, nas quais pudessernos

1Cf. nosso estudo Efeitos do dectsao de inconstitucionaJidade em
direito tributcirio, SaoPaulo, Dlaletica, 2002.

Juiz Federal Paulo Roberto Lyrio Pimenta

identificar um rernedio para todos os casos con

cretos.

Quando se fala na garantia da coisa julgada,

que seencontra prevista no art. 5°, XXXVI da Cons

titulcao Federal, e precise ter em mente que se

trata apenas de um principle e, nessa qualidade,

tem carater relativo, e nao absoluto.'

Pensando dessa forma, e possivel aceitar

com tranquilldade a hipotese de ser afastada no

caso concreto a coisa julgada para que outros

princlpios constitucionais sejam aplicados. Em

outras palavras, estamos falando na ponderacao

de bens e valores constitucionais, ou seja, no prin

clpio da proporclonalidade, que, ao nosso sentir,

cada vez mais vai se constltuindo no padrao de

funcionamento do sistema juridico, em detrimen

to da leqalldade.'

A regra inserida em nosso ordenamento ju

ridico pela Medida Provisoria nO 2.180, com prazo

de vigencia indeterrninada," consolida a hipotese

de desconstituicao da coisa julgada quando in

compativel com declsao de inconstituclonalidade

proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja,

em tais situacces, para akancar determinado fim

(preservacao da supremacla constituclonal), po

dera ser sacrificada a coisa julgada.

2 Para umadiscussaosabre asdiferencas entreregras e princlplos.
ver Ronald Dworkin (Levando 05 direitos a serio, trad. Nelson
Boelra, SaoPaulo, Martins Fontes, 2002,p.23-72) e Robert Alexy
(Teoria detos derechos fundamentales, Madrid,Centrode Estudios
Politicos y Constitucionales, 2001, p.129-160}.

, Para Terclo Sampalo Ferraz Junior, 0 padrao de funcionamento
do sistema jurfdico e dado pelas regras de calibracao, que
nee formam um conjunto harmonica, tendo origens dlversas
(doutrina jurlsprudencia, polltlca, etc.).(lntrodu~Qo ao estudo do
direito: tecntca, oectsoo. dominacao. 3"ed.,Sao Paulo, Atlas, 2001,
p. 187-190). Ao nosso sentlr,0 padrao-leqaltdade caminha para
ser substltuldo pelopadrao-proporclonalidade.

4 Nostermos previstos pelo art. 2° da Emenda Constitucional n°
32/2001.
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Enesse contexte que a inovacao em debate

deve ser visualizada, 0 que demonstra que nao se

trata de regra de aplicacao absolute, eis que tam

bern podera ser afastada em nome de outros prin

clplos juridicos, inclusive 0 da sequranca juridica.

o § unico do art. 741 do CPC e mais uma positiva

cao do princlpio da proporcionalidade no subsis

tema processual.E uma tecnica criada pelo legis

lador para 0 aplicador do direito ponderar bens e

valores constitucionais casuisticamente.

3 - Constitucionalidade da inovac;:ao

A constitucionalidade do dispositive em epi

grafe e induvidosa.

Os contornos e os limites da coisa julgada

sao gizados por normas infraconstitucionais, e

nao pela Constituicao. Destarte, 0 regime juridico

do instituto em teia mio e constitucional, 5 sendo

a leique traca os modos peios quais pode ser a res
judicata desconstttufda," como 0 fez ao prever a

acao rescis6ria (CPC, art. 485). Em outras palavras,

o Texto Magno limitou-se a prever a possibilidade

de a coisa julgada ser atingida pelo advento de

nova lei, e nao por outro provimento jurisdicionaL

5 Regra ldentica era prevlsta no art. 153, § 3° da Carta de 1969,
que mereceu a sequinte cornentario de Pontes de Miranda, no
sentido de que a coisajulgada nao eum conceito constitucional,
verbis: "os comentadores do C6digo civil brasileiro tiveram de
arqultetar a doutrina, de 1916 em diante, com os elementos
defeituosos e contradit6rios dos §§ 1°, 2° e 3° do art. 3° da
lntrcducao. Tais paraqratos constituiam as bases (bem fraqeis
e insuficientes) do direito intertemporal do Brasil, enquanto 0
legislador ordinario nso desse outras;e no que nee sechocasse
comoutras regras do dlrelto substanclat, aprop6sito deaqulslcao
de dlreltos, de perfelcaode atosjuridicos e de coisajuJgada. Niio
tem etas. portanta, signifjca~iio noplanododireito constitucional.
Nesse plano, 56 existe alusao a conceitos de direito adquirldo,
de ate jurfdico perfeitoe de coisa juJgada, e de mono nenhum
definkoes que,comodefinlcoes constituclonals, seimpusessem
ao Jegislador ordinario e aos juizes" (Comentdrios aConstitutcao
de 1967, com aemenda nO 1de1969,3aed, TomoV,Rio de Janeiro,
Porense, 1987,p.64l.

6 Esse posicionamento esta assentado no Supremo Tribunal
Federal. No julgamento do Recurso Extracrdinarlo nv 115.949,
porexemplo, a Corteentendeuque "0 tema referente aos limites
objetivos da coisa julgada quallfica-se, juridicamente, como
questso infraconstitucional. Nao se podeperderde perspectiva,
neste ponto, que a legisla«;:ao processual civil e a sede, por
excelencia, da defini«;:ao formal dos Iimites objetivos da coisa
julgada" (STF, RE nO 115.949, 1aTurma, ReI. Min. Celso de Mello,
RTJ 161/284).

A regra do art. 5°, XXXVI e de direito intertem

ral, enderecada ao legislador.E s6.

Outrossim, 0 legislador nao possibilitou q

aresjudicatapudesse serafastadaaleatoriamen

tornando inexigivel a obrlqacao nela certifica

o que ficou estabelecido foi a impossibilidade

prosseguimento da aplkacao de norma incon

tucional eliminada do sistema por decisao do P

t6rio Excelso. Tentou-se, destarte, apagar do mu

do juridico osefeitos produzidos pela aplica~ao

norma inconstitucional, invalidada pelo Suprem

Com a retirada da norma geral e abstrata do si

rna, fundamento de validade da norma individ

e concreta veiculada pela sentence, esta perd

possibiiidade de continuar a ser aplicada. Esclar
camos,

A lei e fonte de coqnicao do direito, int

duzindo no sistema, via de regra, normas ger

(atingem uma c1asse de sujeitos) e abstratas (pr

crevem uma acao-tlpo). Com baseem tais norm

o juiz produz normas individuais com a senten

A execucao representa um prosseguimento d

se processo de positivacao do direito, eis cont

em seu bojo os ultimo atos de apllcacao do

reito (mandado de cltacao, penhora de bens, et

para compelir 0 devedor a satisfazer 0 direito do

credor, certificado em determinado titulo. Co

a invalldacao da norma geral, esse processo

positivacao nao pode continuar, sendo Iicito ao

devedor contra ele se insurgir por meio dos e

bargos a execucao,

Portanto, a aleqacao de extstencia de declsa

de inconstitucionalidade da norma fundamen

de validade da decisao exeqUenda representa u

mecanisme criado pelo legislador para preserv

a coesdo do sistema juridico, apagando os efeit

gerados pela aplicacao de norma inconstituci

nal, priviiegiando, de outro lado, outros princlpi

constitucionais.

Essa tecnica nso representa novidade

nosso ordenamento. 0 CPC dela se utilizou no

ciso I do art. 741,que autoriza a argUi~ao da inval

dade do processo de coqnlcao em que se formo

o titulo exeqUendo, por vicio de cita~ao. Nest

caso tambem nao se pode falar em burla a cois

julgada. Aqui 0 legislador tambem visou impedir

prosseguimento da aplicacao de norma individual

inserida pela sentence, por ter sido produzida em

procedimento irregular. A sentence de proceden

ciados embargos a execucao nao viola a sentence

de coqnicao, nem a coisa julgada que sobre esta

seformou. Eia retira a eficacia dessadecisao,

o sistema juridico convive com as invalida

des, mas cria mecanismos para eliminar os seus

efeitos. Tanto na sltuacao em pauta, como naque

la prevista no art. 741, 1,0 legislador criou regras

para preservar a coesao do ordenamento, apa

gando do mundo juridico os efeitos dos fatos juri

dicos produzidos com base em normas invalidas,

reafirme-se.

4 - Atributos da decisao de
inconstitucionalidade a que se aplica a

inovacao

o § unico do art. 741 refere-se ao "titulo judi

cial fundado em lei ou ate normative declarados

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal

ou em apllcacao ou lnterpretacao tidas por incom

pativeis com a Constituicao Federal".Eimportante

analisar quais os provimentos do Pret6rio Excelso

saoabrangidos pelo dispositivo.

No que se refere ao objeto da decisao do

Supremo, a rnencao feita pelo legislador ao "ato

normative" e nao apenas a lei, tem um motive: e

que 0 controle de constitucionalidade nao alcan

ca apenas a norma geral e abstrata veiculada por

ate do Poder Legislativo. 0 Supremo Tribunal Fe

deral, em algumas situacoes, tem admitido A~ao

Direta de Inconstitucionalidade contra os Regula

mentos Autonomos,? Resolucoes Administrativas'

e Deliberacoes Administrativas de orqaos do Po

der Judlclarlo,? alargando, dessa forma, 0 objeto

deste processo de fiscaltzacao. Sendo assim, caso

o titulo exeqUendo tenha aplicado esse tipo de

norma geral e concrete, tarnbem pod era ser des-

7 STF, ADIN nO 1.435, MedidaCautelar, ReI. Min. Francisco Rezek,
DJ 06/08/1999.

8STF, ADIN nO 1.352, Medida Cautelar, ReI. Min. Sepulveda
Pertence, OJ 04/10/1995.

"STF, AOIN nO 728,ReI. Min.MarcoAurelio, OJ 20110/1995.
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constituido, em caso de extstenc!a de pronuncia

de inconstitucionalidade pela Corte Maior. Logo, a

sentence relacionada ao dispositivo em comento

pode representar ate de apllcacao de norma geral

e abstrata e geral e concreta.

Quanto as tecnlcas de decisao, a inovacao

em destaque akanca a declsao de inconstitucio

nalidade acompanhada da pronuncla de nulidade

total, ou parcial, da norma juridica impugnada, a

declaracao de inconstitucionalidade sem reducao

de texto, e a interpretacao conforme a Constitui

~ao.1O Portanto, todas as tecnicas adotadas em

nosso ordenamento podem motivar a apllcacao

do dispositivo em referencia.

Importa observar, entretanto, que 0 legis

lador nao diferenciou as declsoes proferidas em

controle abstrato e difuso - que tern eficacla sub

jetiva distinta - nao cabendo ao interprete faze-lo,

o enunciado fala apenas em lei declarada incons

titucional pelo Supremo Tribunal Federal, sem

mencionar 0 tipo de procedimento em que a de

clsao foi prolatada. Assim sendo, tanto a pronun

cia de inconstitucionalidade em sede de ADIN ou

de ADC (controle abstrato), quando em Recurso

Extraordlnerio (controle difuso) motivam a alega

~ao de inexigibilidade do titulo executivo. Em se

tratando de fiscahzacao difusa, cuja declsao tem

eficacia inter partes, pensamos ser desnecessaria

a expedicao da Resolucaodo Senado Federal, ex

pulsando do mundo juridico a norma impugnada.

Isso porque a declsao, embora nao elimine a in

constitucionalidade do sistema, retira a prssuncao

de constitucionalidade da norma juridica, justifi

cando a prevalencia do prlnclpio da supremacia

constitucional, que deve seraplicado ao caso con

creto, afastando-se a garantia da coisa julgada.

Emrelacao aosprocessosde fiscalizacao abs

trata, duas conslderacoes devem, ainda, ser assi

naladas.A primeira e que a concessao de medida

liminar (cautelar) em ADIN ou ADC nao justifica a

apllcacao do dispositlvo em tela, visto que esse

provimento apenas afasta a viqencia e a eficacla

10 Sobre as tecnicas de decisao de inconstitucionalidade, ver
nosso estudo (Efeitos da decisdo de inconstitucionalidade em
direito tributdrio, Sao Paulo, Oialetica, 2002,p.37·40).
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legal da norma impugnada, sem invalida-la. Por

conseguinte, apenas a declsao de merito, defini

tlva, podera motivar a oposicao de embargos a
execucao na hlpotese em destaque.

Outro aspecto a ser enfatizado diz respeito a
eficacia temporal da declsao de inconstitucionali

dade. Entre nos, esseprovimento pode apresentar

eficacla retroativa, ou prospectiva, dependendo

da sltuacao." Na primeira sltuacao, e irrelevante

a data da constituicao do titulo, em relacao apro

nuncia de inconstitucionalidade, a qual se proje

tara tanto para 0 passado,quanta para 0 futuro. Ja

na segunda situacao, e imprescindivel que 0 titulo
executivo tenha se constituldo apos a prolacao da

declsao de inconstituci~nalidade. Caso contra rio,
esta nao podera justificar a oposicao de embar

gos, amedida que atlnqlra apenas 0 futuro.

Sistematizando, pode-se concluir 0 seguinte

acerca dos atributos da declsao de inconstitucio

nalidade a que se refere 0 § unlco do art. 741: i)

pode ter por objeto lei ou ate normativo; Ii) pode

ter sido proferida em processo de controle difu

so, ou abstrato; Iii) em caso de controle difuso, e

dispensavel a expedicao da Resolucao do Senado
Federal; Iv) a declsao pode ter utilizado qualquer

tecnlca de pronuncia da inconstitucionalidade; v)

se a declsao tiver efeitos ex tunc, sera irrelevante a

data da formacao do titulo impugnado; vi) caso 0

STF tenha atribuido eficacia ex nunc adeclsao de

inconstitucionalidade, 0 titulo necessariamente

devera ter sido constituido apes a pronuncla de

invalidade da norma infraconstitucional.

11 0 art. 27 da Lei 9.868/99 preve hip6teses de atrlbulcao de
eficacla prospective a dectsao de inconstitucionalidade.
Embora se trate de norma lnconstltuclonal, nao podendo
ser apllcada. 0 STF pede manipular as efeitos temporals da
decisao, setdiantedo caso concreto, uttllzando-se do criteria da
prcporclonalidade, resolver sacrificaro prtnclplo danulidade da
norma inconstitucional paraprivilegiar outro princfpia juridico
(ex: seguranr;a jurfdlca,boafe,etc.).

5- Vlnculacao entre a decisao de

inconstitucionalidade e 0 titulo

executivo

Nao e qualquer declsao de inconstituci

nalidade que motiva a oposicao de embargos

execucao com base no art. 741, § unico do CPC;

precise que 0 titulo executivo seja "fundado" e

norma declarada inconstitucional.

1550 significa que a sentence devera ter a

cado norma reconhecida como inconstitucio

pela Corte Excelsa, sendo a questao constitucio

o fundamento, 0 motivo determinante desse p

vimento jurisdicional. Esclarecarnos. Nos proc

50S subjetivos (a~ao ordinaria, mandado de se

ranca, acao de consiqnacao em pagamento, et

a constitucionalidade de lei ou de ate normati

figura como questao prejudicial, ou seja, pon

controverso cuja resolucao condiciona 0 dese

lace da demanda. Destarte, em controle difu

essa materia constitui apenas uma questao q

condiciona a resolucao da questao principal.

pendendo da solucao que vier a ser dada aque

tao constitucional, a lide sera composta de for

distinta. Ex: contribuinte postula em sede de ac

declaratoria de inexlstenda de relacao juridic

declaracao de inconstitucionalidade da norma i

positiva tributaria. 0 provimento final depende

fundamentalmente da decisao sobre a invallda

argOida pelo autor.

o dispositivo em exame sera aplicado qua

do 0 motivo (fundamento) da sentence, que tive

originado 0 titulo executivo, for a resolucao

determinada questao prejudicial: a inconstituci

nalidade de lei ou ate normativo.

Se a condenacao puder subsistir sem a

nifestacao acerca da inconstitucionalidade, 0 a

741, § unico do CPC nao podera ser utilizado pa

desconstituir a coisa [ulqada. Ex: no curso de d

terminado processo 0 juiz defere a producao

determinado meio de prova com base na lei "x".

sentence 0 magistrado fundamenta acondenaca

em diversos meios de prova, inclusive aquele cu]

producao tiver se baseado nessedispositivo lega

Caso essa lei venha a ser declarada inconstituci

nal pelo Supremo, a senten~a nao sera desconst

rulda, porque subsistir, mesmo com a invalidacao

da norma procedimental.

Importa observar, entretanto, como lembra

Eduardo Talarnlnl.Pque e irrelevante ter sido a

questao constitucional enfrentada no processo

jurisdicional no qual 0 titulo surgiu. Nao se exige

pronunciamento expresso do juiz sobre a questao

constitucional, muito rnenos prequestionamento.

Basta apenas que exista incompatibilidade entre

a decisao de inconstitucionalidade proferida pelo

Pretorio Excelsoe 0 provimento de primeiro grau,

objeto dos embargos aexecucao.

6 - Necessidade de novo provimento

jurisdicional

o dispositivo em exame possibilita a des

constituicao de titulo judicial fundamentado

em norma declarada inconstitucional pela Corte

Maior, vale reafirmar. Em muitos casos a simples

desconstltuicao do titulo sera suficiente para in

verter 0 resultado do processo de primeiro grau,

sem a necessidade de prolacao de uma nova de

clsao.Ou seja, com 0 julgamento dos embargos a

pretensao do embargante resta satisfeita. A sen

tenca dos embargos configura, destarte, hipotese

de tutela jurisdicional completa. Ex: determinado

sujeito ingressa com acao ordinaria, visando 0

reconhecimento da existencia de determinado

neqocio juridico, postulando, tambem, a conde

nacao do reu no cumprimento de obriqacao de

fazer. 0 pedido e julgado procedente. Posterior

mente 0 STF declara inconstitucional a norma

que fundamentou a certlficacao da existencla do

neqocio juridico e, por conseguinte, da obriqacao

por este veiculada. Neste case, basta a oposicao

dos embargos para que 0 vencido consiga satis

fazer a sua pretensao de nao cumprir a obriqacao

que Ihe foi imputada.

Outras sttuacoes, todavia, dernandarao

novo provimento jurisdicional. E 0 que ocorre,

por exemplo, quando 0 autor cumula causas de

12 Embargos a execue;ao de titulo judicial eivado de
inconstitucionaJidade (epe, art.741,§ unico). Revista de Processo.
nO 106,ana 27,abrilljunho de 2002,p.68.
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pedir na peticao inicial, sendo um dos fundamen
tos juridicos do pedido reconhecido na sentence.

Se esta for desconstituida porque 0 mencionado

fundamento refere-seaquestao constitucional, os
demais deverao ser apreciados. Ex: contribuinte

em sede de acao ordinaria impugna determinada

multa alegando ser inconstitucional a norma tipi

ficadora da sancao e nao ter cometido qualquer

ate ilicito. Com a resolucao da questao inconstitu
cional havera necessidade de um novo pronuncia

mento ser emitido sobre 0 segundo fundamento

juridico do pedido. Como resolver essa situacao?

Tres solucoes poderiam ser apresentadas

para esse problema: i) a desconstitulcao e a nova

decisao ocorreriam em sede de embargos aexe

cucao: ii) a obtencao de uma nova decisao de

penderia da propositura de uma nova acac: iii)

reabertura do processo anterior para que novo

provimento Fosse proferido.'3

A primeira solucao nao pode ser aceita, por

que a sentence dos embargos a execucao tem

eficacla constitutiva negativa, nao se destinando

esse processo incidental aemissao de novo pro

vimento. Ja a segunda solucao apresenta como

inconveniente 0 problema da prescricao, eis que

haveria 0 risco da pretensao do autor ter sido ful
minada pelo decurso do tempo.t'Ademais, inexis

te possibilidade de mais de uma interrupcao do

prazo prescricional, em face da regra do art. 202

do Novo Codiqo Civil." Logo, se a propositura da

acao que originou 0 titulo teve 0 condao de inter

romper a prescricao, nao haveria possibilidade de

nova interrupcao com a propositura de uma se

gunda acao.

Parece-nos, portanto, que a solucao mais

adequada e a terceira, a qual, inclusive, vem sen

do admitida na hipotese de julgamento de proce

dencia dos embargos motivados por nulidade de

cltacao (CPC, art. 741, I). Destarte, em caso de aco

Ihimento dos embargos com base no art. 741, §

unlco do CPC, se houver necessidade de prolacao

1) Cf.Eduardo Talamini, op.ctt, p.70-71.

14 Cf.Eduardo Talamini, idem,ibidem.

15 0 art. 202 do Novo C6digo Civil dispde que "a lntertupcao
da prescrtcao, que somente podera oeorrer uma vez, dar-se-a:
(omissis)"
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de urn novo provimento, 0 processo que originou

o titulo devera ser reaberto, devendo ser pratica

dos todos os atos processuais necessaries aquele

fim.

7 - Possibilidade de alegat;ao na

propria sxecucao

Algumas rnaterias podem ser conhecidas de

oflcio pelo juiz nos autos do processo de execu

~ao (ex: condlcoes da acao. nulidades processuais,

pressupostos processuais, etc.), facultando-se,

tarnbern, a aleqacao pelo devedor por meio de

simples peticao, independentemente da oposi

~ao de embargos. A decisao de inconstltucionali

dade da norma juridica fundamento da sentence

enquadra-se nesse leque? Em outros termos, a

materia prevista no art. 741, § unico do CPC pode

ser invocada diretamente pelo devedor, sem 0

oferecimento de embargos?

Ao nosso sentir a resposta e negativa. A in

constitucionalidade e materia de merlto, exiqlndo

a interposicao dos embargos do devedor para ser

conhecida. Nao se trata de objecao de direito ma

terial. 0 problema e de validade da norma aplica

da pelo provimento que constituiu 0 titulo. Enada

mais.Acresca-se, ainda, que a lei equiparou 0 pro

blema em pauta com a inexigibilidade do titulo,

materia que exige a oposlcao de embargos para

ser conhecida pelo juiz.

Ha que se observar, ainda, que 0 juiz nao

pode conhecer de oficio da questao constitucio

nal, por varies motivos. Primeiro, porque nao se

enquadra nas hipoteses previstas pelo art. 267,

§3odo Cpc. Segundo, porque nao basta a existen

cia de uma declsao de inconstitucionalidade para

que 0 titulo seja desconstituido. Eimprescindivel,

como salientado anteriormente, que exista uma

vinculacao entre 0 fundamento da sentenca de

coqnlcao e a decisao de inconstitucionalidade,

requisito que deve ser investigado pela parte, eis

que se relaciona 11 sua pretensao de direito mate

rial.

Portanto, a materia prevista pelo art. 741, §

unico do CPC nao podera ser conhecida de oficio,

devendo ser argOida, quando cabfvel, em sede d

embargos do devedor.

8 - Apltcacao do dispositivo nas at;6e

mandamentais

Nas acoes mandamentais, tarnbern denom

nadas de acao de execucao em sentido late, n

ha cisao entre 0 reconhecimento do direito e

sua reallzacao. Vale dizer, a execucao da senten

ocorre no mesmo procedimento em que se da

certlficacao da pretensao, Isso nao significa, co

tude, que 0 vencido nao pode se opor 11 execuca

Parafaze-to, nao pcdera manejar embargos 11 ex

cucao, e sim outros meios. Assim sendo, sera c

bivel invocar a materia prevista no art. 741, §un

co do CPC em tais acoes mandamentais, rnesrn

diante do nao cabimento dos embargos?

Em nosso entendimento a resposta e afirrn

tiva. A inconstitucionalidade de lei e materia de

dem publica, podendo ser invocada em qualqu

tempo, por meio de diversos remedies juridic

Em relacao ao processo de execucao em senti

estrito, a lei processual prevlu expressamente

acao incidental de embargos como 0 instrumen

adequado 11 arquicao da materia em eplgrafe. N

que se refere aos demais procedimentos, como

acoes mandamentais, a falta de previsao expres

em lei nao obsta a dlscussao da materia.

Assim sendo, nas acoes de execucao e

sentido lato podera 0 vencido se insurgir contra

efetlvacao da sentence concessiva da sequranc

alegando a exlstencla de decisao de inconstit

cionalidade de lei, proferida pelo Supremo Tribu

nal Federal. incompativel com 0 fundamento dp

provimento impugnado. Essa aleqacao devers s

veiculada por meio de simples peticao, no boj

dos autos da acao mandamental, a qual nao su

pendera a efetivacao da sentence, nao devend

ser autuada em autos apartados.

Caso haja necessidade de suspensao da se

tenca mandamental, em face da possibilidade d

ocorrencia de dano irreparavel com a efetiva~a

da medida, devera 0 interessado propor a~ao ca

telar inominada.

9 - Direito intertemporal

A lnovacao em exame tarnbem atinge os tl

rules executivos extrajudiciais, ex vi do disposto

no art. 745 do CPC, que estende para os embargos

opostos contra tais documentos a materia previs

ta no art. 741.

Em qualquer caso, a previsao do art. 741, §

unlco so alcancara os titulos constituidos apes

o advento da Medida Provisoria nO 2.180. 0 pro

blema da apltcacao de nova norma processual ja

foi elucidado pelo Supremo Tribunal Federal ha

bastante tempo. Em diversos julgados, versando

sobre a acao rescisoria, a Corte se posicionou no

sentido de que as regras de admissibilidade desse

remedio juridico, previstas pelo CPC de 1973, sao

asda norma juridica vigente no momenta em que

transitou em julgado a sentence resclndenda.!"

ldentico entendimento deve ser adotado

para a norma processual em exame. Logo, os

provimentos formados antes do advento da lno

vacao referenciada nao poderao ser desconstitu

Idos com fundamento na aleqacao de existencia

de decisao de inconstitucionalidade incompatlvel

com a sentence que deu origem ao titulo.

10 - Conclus6es

I Os contornos e os Iimites da coisa julgada

sao gizados por normas infraconstitucionais, e

nao pela Constituicao. Destarte, 0 regime juridico

do instituto em tela nao e constitucional, sendo a

iei que traca os modos pelos quais pode ser a res
judicata desconstitulda. Por tais razoes, e consti

tucional a regra inserida em nosso ordenamento

pela Medida provisoria nO 2.180;

II A declsao de inconstitucionalidade a que se

refere 0 § untco do art. 741: i) pode ter por objeto

lei ou ate normative; Ii) pode ter side proferida em

processo de controle dlfuso, ou abstrato; iii) em

caso de controle difuso, e dlspensavel a expedi

~ao da Resolucao do Senado Federal; Iv) a decisao

16 STFt RE nO 86.836, 2~ Turma, ReI. Min. Moreira Alves, RTJ nO
81/978; RE nO 85.750, 2a Turma, ReI. Min.Cordeiro Guerra, RTJ nO
82/982; AR nO 1.066,ReI. Min. Francisco Rezek, RTJ nO 120/969.
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pode ter utilizado qualquer tecnica de pronuncla

da inconstitucionalidade; v) se a declsao tiver efei

tos ex tunc, sera irrelevante a data da formacao do

titulo impugnado; vi) caso 0 STF tenha atrlbuldo

eficac!a ex nunc 11 declsao de inconstitucionalida

de, 0 titulo necessariamente devers ter sido cons

tituido apos a pronuncla de invalidade da norma

infraconstitucional;

1110 § unico do art. 741 do CPC sera aplicado

quando 0 motivo (fundamento) da sentence, que

tiver originado 0 titulo executivo, for a resolucao

de determinada questao prejudicial: a inconstitu

cionalidade de lei ou ato normativo. Sea condena

cao puder subsistir sem a rnanlfestacao acerca da

inconstitucionalidade, esse dispositive nao pode

ra ser utilizado para desconstituir a coisa julgada;

IV Em caso de acolhimento dos embargos

com base no art. 741, § unico do CPC, se houver

necessidade de prolacao de um novo provimento,

o processo que originou 0 titulo devera ser rea

berto, devendo ser praticados todos os atos pro

cessuais necessaries aquele fim;

V A materia prevista pelo art. 741, § unlco do

CPC nao pcdera ser conhecida de oficlo, devendo

ser argOida, quando cabivel, em sede de embar

gos do devedor;

VI Nas acoes mandamentais podera 0 ven

cido se insurgir contra a efetivacao da sentence

concessiva da sequranca, alegando a sxlstencia

de declsao de inconstitucionalidade de lei, profe

rida pelo Supremo Tribunal Federal, incompativel

com 0 fundamento do provimento impugnado.

Essa aleqacao devera ser veiculada por meio de

simples peticao, no bojo dos autos da acao man

damental, a qual nao suspenders a efetivacao

da sentence, nao devendo ser autuada em autos

apartados;

VII A coisajulgada formada antes do advento

da inovacao referenciada nao pcdera ser descons

tituida com fundamento na aleqacao de sxistencla

de decisao de inconstitucionalidade incompativei

com a sentence que deu origem ao titulo.

377



PLANEJAMENTO URBANfsTICO
BREVES COMENTARIOS SOBRE OS ASPECTOS JURfDICOS

DOS LOTEAMENTOS FECHADOS
Juiz Federal Pedro Alberto Pereira de Mello Calmon Holliday
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instrumento legal para constttulceo do lotea

menta fechado;5. Adequacao dos loteamentos
irregulares; 6. A disciplina interna dos lotea
mentos fechados; 7.Conclusao; Referencias'

bibllcqraficas.

l-lntroducao

o recrudescimento continuo e crescente da

violencia urbana, aliado aos anseios de seguran

ca da populacao, impos a necessidade de uma

forma alternativa de empreendimento habita

clonal, fazendo surgir os "Ioteamentos fechados"

tarnbem chamados impropriamente de "condo

minios fechados" .

As questces relativas a sequranca ffsica e

patrimonial surgem como uma das maiores preo

cupacoes da sociedade civil, pois hodiernamente

nao segarante ao cidadao comum 0 direito baslco

de viver em tranqOilidade com sua familia, ja que

o aparato protetor do Estado,nao raro, sao lnsufi

cientes para conter a criminalidade.

Diante deste fato social incontestavel, nao

ha mais espaco para ignorar a existencla fatica e

viabilidade juridica dos empreendimentos resi

denciais urbanos com perimetro cercado, viqilan

cia e controle de acesso. Esses loteamentos sao

os modelos que os grupos urbanos encontraram

para ter direito a moradia segura e infra-estrutura

urbana adequada ao lazer e ao bem estar dos seus

moradores. Bemporissoquea aLei n° 10.257/01
(Estatuto da Cidade) e 0 art. 182 da Cons

tltulcao Federal legitimaram a sociedade

para a atuar na qestao democratlca urbanistica

participando ativamente de associacoes repre-

sentativas dos varies segmentos da comunidade,

na forrnulacao, execucao e acompanhamento de

pianos, programas e projetos de desenvolvimen

to urbano.

11- Loteamentos fechados e sua
fundarnentacao legal

o loteamento fechado em forma condomi

nio de casas residencies tem sua perrnissao legal

prevista no art. 8° da Lei 4.591/64, em vigor rnes

mo ap6s a Lei nO 10.406/02, tendo em vista que

a materia nao foi abordada pelo novel dispositivo,

c/c art. 3° do Decreto-Lei n° 271/67.

o art. 3° do Decreto-Lei n" 271/67, por seu

turno, previu a equiparacao de conceito das fiqu

ras do loteador e do incorporador, estabelecendo

que sao aplicaveis aos loteamentos, e nao 56 aos

predios de salas e apartamentos, a disciplina dos

condominios, ao tempo em que determinou a sua

reqularnentacao.

"Art. 30. Aplica-se aDS loteamentos a Lein°
4.591, de 16 de dezembro de 1964, equiparando
se 0 loteador ao lncorporador, 05 compradores
de loteaDS cond6minos e asobras de infra-estru
tum aconstrur;iio doedificar;ao.

§ 1°. 0 Poder Executivo, dentro de 180
dlas, regulamentara este decreto-Iei, especial

mente quanto aapucacao da Lei n° 4.591, de
16 de dezembrode 1964, aos loteamentos, fa

zenda inclusive as necessarlas adaptac;:6es."

E sabido, todavia, que ate a presente data

nao foi regulamentada em ambito federal a aplica

,ao da Lei nO 4.591/64 [Disp6e sobre 0 condominio

em editicacoes e as lncorporacoes imobilidrias] aos

loteamentos, conforme mandamento inserto no §

1c acima mencionado 0 que, evidentemente, nao

torna letra morta as disposicces do DL n° 271/67,

na medlda em que 0 Municipio, no exercicio de
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sua competencia constitucional de ordenacao do

territ6rio, pode regulamentar estas disposicoes,

provldencla, alias, salutar para a nova adequacao

da propriedade a sua funcao sociaL

No que concerne a materia urbanfstica, 0 pa

pei legislativo da Uniao Federai resume-se a edi

~ao de normas gerais, cabendo aos Estados e ao

Distrito Federal discipiinar normas regionais per

tinentes, suplementares aquelas definidas peia

Uniao (art. 24, i).

Quanto aos municipios, mesmo que tal com

petencia suplementar nao Ihes coubesse, ainda

assim restaria garantido seu poder de legislar 50

bre a materia, ja que a conjuqacao dos incisos I e

VIIIdo art. 30,ck: com 0 art. 182,todas da CF/1988,

Ihes atribui papel importante na norrnatizacao ur

banistica.

Dada a sua importancia para compreensao

do tema, vejamos 0 teor deste ordenamento, ver
bis:

"Art. 30. Competeaos Municipios:

I - legislar sabre assuntos de interesse
local;

II - suplementar a leqislacao federal e a
estadual no que couber;

(...)
VIII - promover, no que cauber,adequa

do ordenamentoterritorial, mediante planeja
menta e contrale do usa, do parcelamento e
da ocupacao do solourbano;

Art. 182. A politlca de desenvolvimento
urbane, executada pelo PoderPublico munici
pal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem per objetivo ordenar 0 plena desenvolvi
menta dasfuncoes sociais da cidadee garantir
o bem-estar de seus habitantes.

§ 2°. A propriedade urbana cumpre sua
funcao social quando atende as extqenctas

fundamentais de ordenacec da cidadeexpres
sas no planodiretcr."

Ao Municipio cabe legislar a respeito da or

denacao do espaco urbane, atravesdo Plano Dire

tor, do zoneamento, do loteamento, do controle

das constru~oes e da composi~ao paisagistica,

alem do controle de constru~oes e posturas.

Essa cornpetencla decorre ongmariameri

te da atribulcao que Ihe e dada pelo art. 30, I, d

Constitulcao Federal, para legislar sobre assuntd
de interesse local.

Assim,o DL n" 271/67 e verdadeira regra ge

ral,como estabelecido no art. 24, I,da Constituic;a
Federal, de competencia da Unlao Federal, e su

reqularnentacao, para adequacao asparticularid

des locals,e de encargo do Municipio, em atenc;a
ao art. 30, I, da citada Carta Constitucional.

o tema em discussao nao e novo, tanto qu

he muito tempo, Hely LopesMeirelles, advertia S()
bre 0 crescimento deste tipo de empreendimen

no Brasil, verbis:

/IDs loteamentos especiais estao surgi
do principalmente nos arredores das grand
cidades, visando descongestionar asmetr6p
tes. Para esses loteamentos nao ha, ainda,r
gislac;ao superior especffica que oriente a s
formacao, mas nada impedeque osMunicfpi
editem normas urbanfsticas adequadas a es
urbanizac;:6es. Etaissao osdenominados 'lot
amentos fechados', 'Ioteamentos integradO
'loteamentos em condomfnio', com ingres
so permitidoaos moradores e pessoas por e
autorizadas, e com equipamentos e servic;:
urbanos proprios, paraauto-suficlenda da c
munidade.

Esegue 0 autor afirmando:

"(...) a chamada 'loteamento fechad

constitui modalidade especial de aproveit
mento condominiaI de espac;:o para fins
construcao de casas residenciais terreas
assobradadas ou ediffcios. Carecterlza-se pe
formacao de lotes eutcnomos com areas
utillzacao exclusiva de seus proprietaries, co
finando-se com outras de utillzacao comu
doscondcmincs. aterrenoassim 'Ioteado'
perdesua individualidade objetiva, conquan
sofra profunda transformacao jurfdica C..)."

o regime juridico dessa modalidade de d

senvolvimento urbane, como acabamos de ind

car, e 0 do Direito Privado, com base no art. 8° d

Lei4.591/64 com natureza juridica, como vlsto, d

condomfnio privado.

Econclui:

"Na modalidade de aproveitamento

dominial de espa~o, prevista no art. 8.° da

4.591/64, temos uma sltuacao complexa configu

rada pela existencia de unidades aut6nomas (ca

sas terreas ou assobradadas ou edificios, ou am

bos), uma parte de terreno edificado, uma parte

de terreno reservadacomo de utlllzacao exclusiva

para jardins ou quintal, uma fracao ideal sobre a

qual constitui 0 condominio (ediffcio com unida

des aut6nomas: apartamentos) e ainda as areas

que constituem passagens comuns para as vias

publicas ou para as partes utilizadas entre si, ou

os caminhos de acesso a praia, a pontes, a lugar

aprazfvel."

No sistema de loteamento fechado ou con

dominio residencial, os espacoscomuns, como as

ruas, pracas,jardins integram a gleba oriqlnarla e

passam ao dominio dos moradores, na forma de

fracao ideal, ao contra rio dos loteamentos comuns

no qual os equipamentos publicos sao considera

dos de usa comum do povo. Afasta-se,portanto, a

regra do art. 22 da Lei nO 6.766/79.

Enao vemos qualquer problema em co-exis

tir os dois sistemasde planejamento urbanisticos,

sendo um deles regido pela Lei nO 6.766/79 e outra

pela forma prevista no DL nO 271/67, nao havendo

incompatibilidade entre os dois diplomas legais

nesse particular.

Os doutrinados que defendem a impossibi

lidade de lmplantacao de loteamento fechados,

limitam-se em citar os dispositivos legais decor

rentes da supremacia do direito publico, ressal

tando com vsernencla a sua literalidade, mas nao

abordam as questoes de ordem social, deixando

a mingua os interesses de uma coletividade que

sesente desamparada pelo poder publico que, de

resto, ainda aguarda a reqularnentaceo prevista

no DL nO 271/67.

Nao se diga que esta forma de empreendi

mento pode entravar 0 desenvolvimento urbano

da cidade, ao contra rio. Ao estabelecer 0 lotea

mento fechado em condominio, 0 Municipio deixa

de arcar com as despesasdecorrentes de sistema

de limpeza, saneamento basico, pavimentacao,

dentre outras.

Alem disso,assimcomo ocorre em rela~ao ao

loteamento comum, 0 Municfpio pod era estabe

lecer criterios objetivos para aprova~ao do projeto

I Jornada de Direltc Civil e Processual Civil

de loteamento em condominio, devendo prever,

inclusive, a necessidade de eventual expropriacao

seassim 0 exigir 0 desenvolvimento urbano da lo

calidade.

Nesse sentido, transcrevo a licao do Prof.

JoseAfonso da Silva sobre 0 assunto:

"A denomina~Qo de 'Ioteamento fechado'
vemsendoatribufda a certa forma de divisiio de
glebaem lotesparaedifka~ao, que,emborama
terialmente seassemelhe co loteamento, na ver

dade deste se distancia noseuregime como nos
seusefeitos e resultados. Nao se trata, porissode
instituto do parcelamento urbanistico do solo,
ainda que possa ser considerado uma modali
dade de utbaniticodio, porque se traduz num
msdeopopulacional de cardter urbano. Modali
dade especial de aproveitamento do espaco,
noopode 0 DireitoUrbanistico desconhece-ta,
a despeito de regerMse por aitenos do Direito
Privadoentre nos, sob formacondominia/.

'Entilo 0 chamado 'Ioteamento fechado'
constitui modalidade especial de aproveitamen
to condominial deespacoparafins deconstru~ilo

de casasresidenciais tmeas ouassobradadas ou

edificios. Caracteriza-se pela forma~ilo de lotes
autonomos comareasde utttizacao exclusiva de
seusproprietorios, confinando-se com outrasde
utiJiza~ilo comum dos cond6minos. 0 terreno,
assim 'loteado', ndo perde sua individualidade
objetiva, conquanto sofra profunda transforma

~ao juridica...

o regime jur/dico dessa modalidade de
desenvolvimento urbano, como acabamos de
indicar e0 Direito Privado, com base no art. 8°
da Lei 4.591/64, com natureza juridica, como
visto, de condominio privado. II (grifos do proprio
autor).

Como se observa dos fundamentos adrna.e

perfeitamente possivel a existenclajurfdica dos 10
teamentos fechados como forma de parcelamen

to do solo urbano, mas que a mingua de legisla

~ao especifica, disciplinando a sua lmplantacao

de forma qenerica e abrangente no ambito mu

nicipal, provoca a transforrnacao de loteamentos

comuns em "Ioteamentos fechados", em que os

moradores simplesmente cercam 0 perfmetro do

empreendimento e implantam controle de acesso

de pessoas, de forma totalmente irregular.

381



382

Escola de Magistratura Federal da Primeira Regiao

III - Adequacao dos loteamentos
irregulares

Diante disso, faz-se necessarlo a abordagem

da materia sob plano dos fates, quai seja a ade

quacao da sltuacao Fatica criada pela ausencla de

norma municipal disciplinadora, relativamente

aos loteamentos que hoje se encontram em situa

cao de irregularidade.

Neste aspecto, temos que a solucao para que

tais empreendimentos possam existir validamen

te, por intermedlo do instituto da permissao de

uso a ser outorgado pelo poder publico munici

pal, em que as os equipamentos urbanos, tais

como vias de circulacao, area verde e Institucional,

sejam concedidas aos perrnisslonarios, que pas

sam a usufruir daqueles bens pubicos de forma

exciusiva, mas em carater precario.

E tal circunstancta encontra amparo legal,

como se vera a seguir:

IV- 0 usa dos bens publlcos por
particulares

A tradicional classificacao da dominialidade

publica contempla tres tipos distintos: os bens de

uso comum do povo (aqueles que, por sua natu

reza ou deterrnlnacao legal, sao destinados 11 uti

llzacao coletiva: ruas, estradas, pracas): os de uso

especial (os que sao afetados 11 realizacao de ser

vlcos publicos: terrenos, ediffcios e reparticces pu

blicas); e os dominicais (que pertencem ao patri

monic disponivel da Unlao, Estados e Municipios).

Sao bens inalienaveis, na forma da lei, e estao fora

do comerclo (arts. 66 a 69 do C6digo Civil).

as bens de uso comum do povo pertencem

ao dominio eminente do Estado (/ato sensu), que

submete todas as coisas de seu territ6rio 11 sua

vontade, como uma das rnanifestacoes de sobera

nia interna, mas seu titular e 0 povo. Nao constitui

um direito de propriedade ou dominic patrimonial
de que 0 Estado possa dispor, segundo as normas

de direito civil. a Estado e gestor desses bens e,

asslrn, tem 0 dever de sua superlntendencia, vigi

lancia, tutela e fiscalizacao para assegurar sua uti

Iiza~ao comum.

No entanto, essas tres categorias de

admitem usos comuns e especiais. Segundo J6s

Cretella Junior "todo cidadao que preencheros
quisitos exigidos pelo Estado einvestido no dir
subjetivo publico de utilizar os bens publicos

tres tipos - usa comum, usa especiale dominic
desde que a utilizacao seja compativel com a d

tinacao do bern, tendo 0 particuiar 0 direito de

correr ao Poder Judiciarlo, caso seja impedido

exercicio de seu direito".

No entanto, tarnbern podem ser utiliza

com exclusividade, por pessoas determinad

mediante titulo juridico conferido individt.i$

mente pela Adrninistracao, por ato ou contra

mediante autorizacao legal ou regulamentar,

atraves de consentimento pela autoridade co

petente.

No caso de utilizacao dos bens de usa c

mum do pavo ou de uso especial estes devem

feitos por interrnedio de titulos juridicos de direi

publico, como a autorizacao, a perrnissao de u

e a concessao de uso.

Define-se 0 instituto da Permissiio de us
como 0 ato negocial, precarlo, discriclonarto

unilateral que a Adrnlnlstracao faculta ao part

cular para a utillzacao individual de bem public

Pode ou nao ser estabelecida sob condicoes, p

tempo certo au indeterminado, revoqavel ou m

dlficavel unilateralmente pela Admlnlstracao, in

denlzavel quando operada a revoqacao se assi

for disposto no termo que a concedeu.

V- a perrnissao de uso-instrumento
jurfdlco de formacao dos loteamentos

fechados.

Sendo do dominio do Municipio, podera el

restringir seu usa exclusivamente aos pro prieta

rios dos lotes de um loteamento, autorizando a

seu fechamento perimetral.

a instrumento juridico necessaria para tal

fim e permissao de usa, ou da concessao de usc,

par ato administrativo do Municipio, em que se

transferem 0 usa dos bens de seu dominio aos

proprietarios dos lotes para fins de constitulcao

do loteamento fechado.

Atraves desses dois institutos de Direito Ad

ministrativo, portanto, tem a Municipio 0 instru

mentos necessarios para a outorga do uso das vias

publicas, das pracas e dos espacos Iivres, dentro

do loteamento fechado aos adquirentes dos 10

tes.

A permissao de uso pela Prefeitura Munici

pal das vias e pracas e espacos Iivres, nos lotea

mentos fechados, aos proprletarlos dos lotes, gera

para eles a obriqacao de mente-los e conserva-los,

alern de outras obriqacoes decorrentes do usa em

comum dessesespacos llvres, tais como coleta de

lixo, manutencao de rede eletrica e de iluminacao,

pavirnentacao, rede de aqua e esgotos, etc.

VI- Disciplina interna dos

loteamentos fechados.

Outras obriqacoes ainda surgem, pela pro

pria circunstancla de ser um loteamento fechado,

tais como a manutencao de porta ria, services de

viqllancla e sequranca, rede telef6nica de comuni

cacao interna, etc.

Esses services comuns aos proprietaries dos

lotes custam dinheiro e necessitam ser adminis

trados e, consequentemente, regulamentados.

Enesse ponto - no regulamento da vida co

munitaria do usa das vias e espacos Iivres - que 0

loteamento fechado seassemelha ao condominio,

ensejando a aplicacao dos arts. 1.314 e ss. do C6

digo Civil Brasileiro, fundamental para a existencla

desse tipo de loteamento.

Nesse sentido 0 enunciado da III Jornada de

Direito Civil, verbis:

89 -0 disposto nos arts. 1.33i a 1.358 do
novo C6digo Civil apliea-se,no que cauber, aos

condomfnios assemefhados, tais como lotea

mentosfechados,multipropriedade imobilic'iria e

dubesdecampo.

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

VII- Conclusao

1. as fatos sociais urbanos irnpoe a socieda

de buscar formas alternativas de viver em socieda

de em que sejam garantidos os direito basicos a
sequranca e ao lazer 11 coletividade;

2. as loteamentos fechados em forma de

condominio tem amparo legal no DL nO 271167, cl

c com a Lei 4.591/64, em vigor mesmo ap6s a Lei

nO 10.406/02

3. A Iiteralidade da lei ou a ornissao legisla

tivas nao podem servir de empecllho ao bem co

mum da coletividade, mormente em se tratando

de materia urbanisticas, devendo ocorrer a inte

qracao da norma vigente para satisfacao do bem

comum;

4. a instituto da perrnissao de usa e 0 meca

nismo adequado para legalizar assltuacoes faticas

consolidadas no plano urbanistico, relativamente

aos loteamentos cujo perimetro foi fechado de

forma irregular.

5. As regras relativas ao condominio edilicio

previstas no C6digo Civil podem ser utilizadas, no

que couber, para disciplinar as normas de convi

veneta entre os moradores de loteamentos fecha

dos.
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EMANCIPAc;::Ao: AOS 15 ANOS OU MENOS?
Juiz Federal Substituto Raphael Cazelli de Almeida Carvalho

o artigo 5° do CC, em seu caput alterou a

maioridade, de ambos os sexos, para 18 (dezoi

to) anos de idade, igualando-a com a maioridade

penal (artigo 27 do CP e 228 da CF/88). lnovacao

aplaudida no meio juridico, considerando os fato

res maturidade do ser humano e complexidade

das relacoes estabelecidas dia a dia, regula menta

das pelo novo Codiqo Civil.

Ainda, elenca as hlpoteses de ernancipacao,

em seu paraqrafo unlco,

Emancipar, fazendo uma breve lncursao em

seu significado, segundo 0 proprio CC,seria a pos

sibilidade de determinada pessoa encontrar-se

"habilitada apraticade todos as atos da vidacivil".

Para 0 novo diclonario Aurelio DA liNGUA

PORTUGUESA, 3' EDI<;:Ao REVISTA EATUALIZADA,

emancipar representa:

"[Do lat. Emancipare.] V. t, d. 1. Eximir da

patrlo poder au da tutela: 0 poi emancioou a

filha.2. Tomar independente; dar liberdade a:

A Princesa Isabel emancioou os escravos em 13

de maiode 1888. T. d. e i. 3. Tomar livre; Iivrar,

Iibertar (de juga, tutela, etc): D. Pedro I emand

llQ!l 0 Brasil dePortugal. P.4. Livrar-se do patrlo

poder au de tutela. S. Tornar-se livre; Iibertar

se [Pret. Import. Ind.: emancipava, ... emanci

paveis, emancipavam, Cf. emancipaveis, PL. de

emancip6vel.]

Entao, 0 paraqrafo unlco do artigo 5° do CC,

menciona as hlpoteses em que, mesmo antes de

atingir a idade de 18 anos, homens e mulheres se

rao capazes de praticar, ressalto, TODOS, os atos

da vida civil, cessando a respectiva incapacidade.

Sao eles:

a) pela concessao dos pais, ou de um deles

na falta do outro, mediante instrumento publico,

independentemente de homoloqacao judicial, ou

por sentence do juiz, ouvido 0 tutor, se 0 menor

tiver 16 (dezesseis) anos completos;

b) pelo casamento;

c) pelo exercicio de emprego publico efeti-

vo;

d) pela colacao de grau em curso de ensino

superior; e

e) pelo estabelecimento civil ou comercial,

ou pela exlstencia de relacao de emprego, desde

que, em funcao deles, 0 menor com 16 (dezesseis)

anos completos tenha economia propria.

Nao se pode olvidar que a capacidade de

gozo ou de direito - subsume-se na aptidao de

adquirir direitos e contrair deveres, na vida civil -,

todos temos. Entretanto, a capacidade de fato ou

de exercicio - aptidao para exercer 0 proprio ser os

atos da vida civil - e que se encontra relativizada.

Neste aspecto a ernanclpacao, vem para capacitar

de fato ou de exercicio, alquern que antes so tinha

a capacidade de gozo ou de direito - encontro das

duas capacidades.

Mas quem se emancipa? Os absolutamente

incapazes (que nos termos do artigo 166, inciso I,

do CC,tornam nulo 0 neqocio juridico) ou os que

se encontram relativamente incapazes (anulam 0

neqocio juridico, consoante 0 artigo 171, inciso I,

do CC)?

Porquanto a minha pretensao e questionar

a ernancipacao e seus efeitos, quanta as pessoas

em idades inferiores a 16 (dezesseis) anos, utilizo

me do exemplo do casamento, consoante 0 con

texto abaixo.

Voltando ao movel deste texto, reparem que

quanta ao casamento, 0 artigo nao se refere a ida

de. De fato, nao ha necessidade diante do que dis

poe 0 artigo 1.517 do CC, que ora transcrevo:

"Art. 1.517. 0 homem e a mulher com 16

anos (dezesseis) enos pod em casar, exigindo
se eutcrlzecac de ambos as pais, au de seus
representantes legais, enquanto nao atingida a

maloridade civil."

Ou seja, com 16 (dezesseis) anos de idade,

homens e mulheres podem se casar, mediante
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autorizacao. E, obtida a autorlzacao, realizado 0

casamento, ambos se emancipam.

Ate aqui nao ha duvldas. Relativamente in

capazes, tornam-se capazes, com 16 (dezesseis)

anos de idade, apos casarern-se, efetivadas algu

mas condicoes, podendo realizar todos os atos da

vida civil.

Entretanto, indago se pessoas com idades

inferiores a esta, como por exemplo, 15 (quinze),

14 (catorze), ou ate mesmo 13 (treze) anos, apos

casarem-se, emancipam-se?

Isto e, ha a possibilidade de se entabular uma

compra e venda, de um irnovel urbano, entre um

senhor de 48 (quarenta e oito) anos de idade, e um

jovem de 13 (treze), quando este se encontra ca

sado, e recebeu de seu pal, como anteclpacao de

heranca, uma casa, independentemente de estar

representado/assistido (um ou outro, de acordo

com a resposta)?

Primeiro, evidencio que nos moldes do arti

go 1.520 do CC, pessoas com idade abaixo da nu

bil podem se casar. Este e seu texto:

"Art. 1.520. Excepcionalmente, sera per
mitido 0 casamento de quem aindanao alcan
cou a idade nubil (art. 1.517),paraevitar lmpo
sicaoou cumprimentode pena criminal ou em
caso de gravidez."

Inicialmente, quanta as excecoes menciona

das no artigo 1.520 do CC, persiste, sob meu pen

to de vista, somente a gravidez, apes a publkacao

da lei 11.106/05, porquanto tal excluiu a hipotese

de extlncao da punibilidade, prevista no artigo

107 do Ccdiqo Penal.

De fato, ate a publicacao desta lei, 0 casa

mento com 0 autor do fato ou com terceiro vale

como causa extintiva da punibilidade e, portanto,

havia interesse em sentenc;a judicial para admitir

o casamento. Mas para fins de estudo, mantenho

a analise sob os dois aspectos da excepcionalida

de, em momenta oportuno.

Ressalto que alguns doutrinadores enten

dem que persistem as duas hipoteses, maxlms ao

visualizar que a acao penal pode ser privada. Ou

seja, neste caso quando a vitima dos crimes sexu

ais se casa com 0 autor do fate ou terceiro, ela po-

deria, nao mais querer mover acao penal privad~

quando esta Ihe compete. Mas nao seria hipote

de extincao de punibilidade, simplesmente na

ha interesse em mover a acao penal privada - a

sencla de justa causa. Ecomo pen so.

Continuo. Casado, 0 jovem de 13 (treze) an

de idade poder-se-ia considerar-se emancipad

capaz, ou como expoe 0 Cc. habilitado a reallz

todos os atos da vida civil?

Respondendo, portanto, sumariamente

minha pergunta, em interpretacao literal e co

jugada entre os artigos 5°, paraqrafo unico, inci

II, e 0 1.520, ambos do Cc. afirmo que e possi

a emancipacao de pessoas que nao atingiram 16
(dezesseis) anos de idade, e suas respectivas co

sequenclas.

Mas, ainda em interpretacao literal e conj

gada entre esses dois artigos e outros tantos, n

so do Codlqo Civil, mas da CF/88, do Codiqo P

nal, do Processual Civil, ClT (artigo 446) etc., co

siderando, outrossim, a intencao da lei, em inte

pretacao teleoloqlca, nao levaria a uma respos

negativa, a referida pergunta?

Vamos as ponderacoes, sem maiores delo

gas.

Entendo que nao have ria a ernanclpacao

quanta a mulher ou 0 homem nao atingisse a

de de 16 (dezesseis) anos, mesmo que casados.

Com efeito. Primeiro ante 0 proprio conte

do, do artigo 3°, inciso I, do Cc. Poder-se-ia arg

mentar que 0 paraqrafo unlco do artigo 5° do CC

que vem na sequencia do artigo supra, faz menca

a possibilidade de ernancipacao aos menores en}

determinadas sltuacoes, Ou seja, 0 termo men
implica em duas categorias, quais sejam 0 incap

eo relativamente incapaz.

Entretanto, continuando 0 estudo de form

global. estou convencido do contra rio, isto e,

contexte do paraqrafo unlco do artigo 5°, do CC

importa em referir-se ao menor relativamente
capaz.

Some-se a isto que para se definir a idade

incapaz ou 0 relativamente, foram feitos estudo

por profissionais habilitados a epoca da confecca

do Codiqo Civil de 1.916. Da mesma forma, a su

manutencao, com pequenas alteracoes depois de

quase um seculo, nao se deu ao acaso. (Sabemos

que a idade muda nas leqlslacoes de pais para

pais, demonstrando que nao ha consenso absolu

to, mas parto da premissa encontrada em nossa

leqislacao, para fins de estudo).

Por outro lado, das cinco hlpoteses de eman

ctpacao. duas Iiteralmente, nos incisos I e V, do pa

raqrafo unico, do artigo 5°, do CC, estabelecem a

idade minima de 16 (dezesseis) anos de idade.

Quanto as demais hipoteses, faco as seguin

tes observacoes.

No que tange ao exemplo do exercicio de

emprego publico efetivo, lembro que 0 artigo 5°,

da lei 8.112/1990, em seu inciso V, enumera como

requisito basico para a investidura em cargo pu

blico, a idade minima de 18 (dezoito) anos.

Contudo, existem concursos que ao nao

exigirem a maioridade, admitem que prestem e

tomem posse 0 menor entre 16 (dezesseis) e 18

(dezoito) anos de idade.

Neste senti do, ainda, nao se pode olvidar que

a CF/88, no Titulo II, DOS DIREITOS E GARANTIAS

FUNDAMENTAlS, Capitulo II, DOS DIREITOS SO

CIAlS,em seu artigo 7°, inciso XXXIII, em bora trate

de relacoes de trabalho celetista, fornece-nos pa

rametros para avaliar a melhor idade, para fins de

trabalho, fazendo a seguinte proibicao:

"Art. 7° Sao direitos dos trabalhadores

urbanos e rurals, alern de outros que visem a
melhoria de sua condlcao social:

(...)
'XXXIII - prolblcao de trabalho noturno,

perigoso ou insalubre a menores de dezoito

anos e de qualquertrabalhoa menores de de

zesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a

partirde quatorzeanos;"

Por outro lado, neste mesmo Titulo, Capitu

lo IV, DOS DIREITOS POliTICOS, estabelece 0 voto

facultativo para os maiores de dezesseis e meno

res de dezoito anos (artigo 14, paraqrafo primeiro,

inciso II, alinea "c"). E, como idade minima para a

capacidade eleitoral passiva, dezoito anos (artigo

14, paraqrafo terceiro, inciso VI, alinea "d").

I Jornada de Direlto Civil e Processual Civil

Sobre a colacao de grau em curso de ensino

superior, estariamos falando de uma excepciona

Iidade sobrenatural, ao ponderar que uma pessoa

antes dos 16 (dezesseis) anos teria a sua conclusao

efetivada. Sem sombra de duvida que a previsao

vem no senti do de beneficiar alguns casos anor

mais, mas que os genios ja teriam uma idade entre

os 16 e 18 anos - ate ultrapassarem os anos que se

levam para concluir os 1° e 2° graus.

Como esclarec;o, a definicao de conceitos

faz-se pelas regras e nao diante das excecces. Es

tas sao previstas dentro de uma normalidade. A

conclusao de curso de ensino superior antes dos

16 (dezesseis) anos de idade, excede uma normal

excecao. Portanto, hlpotese muito pouco prova

vel, da qual, em meu entendimento, embora con

c1uido 0 ensino superior, 0 menor de 15 (quinze)

anos, por exemplo, nao se encontra emancipado.

Nao se pode olvidar que tanto 0 CC (artigo

228, inciso I) quanta 0 CPC (artigo 405, paraqrafo

1°, inciso III) irnpoem rsstricoes a idade - nao sao

acompanhados pelo CCP, artigo 208, consideran

do 0 principio da Busca da Verdade Real que pre

valece no Direito Penal. Ambos os artigos enume

ram as pessoas que podem e as que nao podem

depor como testemunhas. Quanto ao artigo 405,

o seu paraqrafo primeiro traz os incapazes, nos

seguintes termos, no que toea ao nosso contexto,

restringindo por conta da idade:

"§ 1°.Sao incapazes:

(...)
111- 0 menorde 16 (dezesseis) anos;"

Como se ouve por ai, alguma razao ha para

haver tantas llmitacoes aos menores de 16 (dezes

seis) anos de idade.

Quanto a analise sob 0 aspecto do que traz

o artigo 1.520 do CC, os motivos para se casarem

sao irnposlcao ou cumprimento de pena criminal

ou em caso de gravidez.

Quanto a gravidez, e obvio que a lntencao da

lei foi proteger a familia, na pessoa do filho que foi

gerado. Alern da Constituicao Federal (artigos 226

e ss), temos 0 Estatuto da Crianc;a e do Adolescen

tes, e diversos artigos no Cc. sob a Parte Especial.

Livro IV - DO DIREITO DEFAMILIA.
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Quanta a irnposicao de pena au a seu cum

primento, nao so a Codiqo Penal, como a Eca,pre

veem a presuncao de violencia sexual, quanta aos

adolescentes, para a sua protecao. Ainda temos 0

crime de corrupcao de menores, rapto, que subsu

mem-se a hlpotese de casamento com absoluta

mente incapazes, para fins de excluir a imposicao

ou a cumprimento da pena.

Neste ponto, 0 importante e a protecao que,

para mim, vincula-se mais com as excepcionalida

des que traz 0 artigo 1.520 do CC (constituicao de

familia, protecao do filho gerado etc.), do que com

a emancipacao.

Fato e que, esta ilacao e corroborada pelos

artigos 1.551 - naG seanulara, parmotivodeidade,
a casamento de queresu/tou gravidez - e 1.641 - e
obrigat6rio 0 regime dosepara~ao de bensno casa
mento: (...); 11/ - de todos os que dependerem, para
casar, de suprimento judicial. -, ambos do Codiqo

Civil.

Ressalto que, e tao grave 0 neqocio juridico

praticado por pessoas com idade inferiores a 16

(dezesseis) anos que cabe a nulidade e seus efei

tos. Como conciliar com os institutos dos defeitos

do neqocio juridico, como 0 erro ou lqnorancia, 0

dolo, a coacao, a estado de perigo e a lesao, senao

por regras proprlas, em sua maioria, na protecao

do menor? Portanto, repito, acredito na emanci

pacao aos menores descritos no artigo 5°, para

grafo unico, no que tange a idade de 16 (dezes

seis) anos, e nao outra.

Oeste modo acredito que os menores, sejam

puberes ou impuberes, partindo do entendimen

to que compartilho, estarao protegidos como de

vem ser: os primeiros admitindo a ernancipacao

nos casos legais; os segundos, nao - tudo a preser

var as respectivas capacidades de discernimento,

uns mais outros menos.

Por fim, infere-se deste pequeno estudo que

diversas sao as leqislacoes que me levam a con

c1uirque a ernancipacao e seus respectivos efeitos

aplicam-se para os menores puberes, nao alcan

cando as impuberes,

Resumo: Este breve estudo ira analisar 0

institutoda dausula geral no direito civile sua
utilizacao na atividade jurisdicional. Sera feita
uma pequena abordagem da crise da codifi

cacao do direito civil e a dificuldade de 0 le

gislador prever sistematicamente a tutela dos
direitos nostempos de hoje.Defendoa funcao

integradora do direito pelo usada clausula ge
ral pelo juiz. Esta funceo. contudo, nao eabso
luta, pois 0 juiz devera observar as valores dis
postos na Constituicao Federal e estara sujeito
a mecanismos de controle.

lntroducao

o grande problema da ccdlficacao e da edi

cao legislativa em geral reside no fate de que os

valores caros a sociedade sao constantemente

alterados ao lange do tempo e a legislador nao

consegue prever todas as situacoes que ocorrerao
no seio social no momenta da fixacao da norma.

o resultado disso no direito civil brasileiro e
que, de certa forma, a C6digo Civil deixou de ser

o eixo central do direito prlvado, pois nao conse

guiu e nem consequlra prever todas as sltuacoes

socia is. Prova disso e a sucessiva edicao de leis que

visam suplantar essa carencta na tutela de direitos

baseada em valores novos.

ANDREOS6RlO GONDINHO, em artigo sabre

codlficacao e clausulas gerais', pontua que "a pr6
pria ideia de codiiicacao naG passa de uma iiusao.
Fruto dopensamento liberal racionalista, informado
pela razao daencitiopedia, a codittcacao naG passa
ria de uma utopia, mediantea qualse aereditou ser
possivel a elaboracao de urn conjunto de normas,
organizadas em um unico corpo normative, capaz
deregular todaa vida da sociedade prlvada."

Nesse cenario, ganha corpo 0 papel da Cons

tituicao Federal na inteqracao das normas de di-

I in Ccdtitcacao e cfdusulas gerais, Rcvista Trimcstral de Direito
Civil, vol. 2, abr/jun 2000, p. 5 e 6

Juiz Federal Substituto Regivano Fiorindo

reito privado, dado que, na Carta Magna, estao

estipulados os valores socioecon6micos que a le

gislador, 0 Executivo e 0 Judlclario devem pautar

suas acoes,

Por isso, verifica-se que 0 direito sistematiza

do par interrnedio da codificacao nao tem trazido

a sequranca juridica almejada pela ideia do jusra

cionalismo, ou seja, 0 direito explicado pela razao.

Somente 0 sistema fechado da codlficacao nao

atende mais, pois, os anseios de uma sociedade

aberta, impessoal e de massa, pautada no consu

mo e na lnformacao.

NUNO GAROUPA, professor catedratico da

University of Illinois College ofLawnos Estados Uni

dos da America, ao escrever sobre a analise econo

mica do direito como instrumento de referee da

lndependencia do Judlclarto", observa que "uma

analise consequencialista e tanto mois importante
quandonum mundoglobalizado e dinamico ajudi
cializaciio da vida pubtica opera naG s6 diretamente

atraves da inteqracao de lacunas no direito subs
tantivo, mas tambem indiretamente com 0 usodos
confusos mecanismos processuais quepermitem ao
magistrado ganhar capacidade de influenciar 0 di

reito substantivo. Aeresce a tudo istoa seria confu
sao legis/ativa em que os nossos palses (Portugal e

Brasil) seencontram devido a umlegisladoresquizo
Irenico que tudoquerlegis/ar contra 0 tempo numa

lutatiianlca queestadestinado a perder,"

Nasce, a partir dai, 0 chamado direito judicial,

o qual, pela acao do juiz no caso concreto, integra

a norma do direito posto aos valores expressos

principalmente na Constituicao e nas clausulas

gerais definidas em lei.

2 inA andlise econ6mica dodireito como instrumento deretorca da
indepenaencia doJudicidrio, Revista de Direito Bancario - RDB
37,2007, p. 81 a 87
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1, Conceito e tecnlca legislativa das

clausulas gerais,

Segundo JUDITH MARTINS COSTA', "a ckiu
sula geral constitui uma disposidio normativa que
utiliza, no seu enunciado, uma Iinguagem de tessi
tura intencionalmente "aberta", "fluida" au "vaqa",
coracterizando-se pela amplaextensiio doseucom
po semantico".

Na tecnica legislativa das clausulas gerais,

definem-se valores, mas nao condutas, como na

tecnica tradicional da codificacao. Esses valores

sao aqueles normalmente estabelecidos na lei e

na Constituicao. Nao ha na dausula geral, por sua

vez, uma solucao previa fixada na lei. 0 juiz que,

ao decidir, criara a norma, 0 direito novo, calcado

na equidade, na proporcionalidade e na etlca.

Por seu turno, as clausulas gerais diferen

ciam-se dos conceitos juridicos indeterminados,

na medida em que estes sao utilizados para inter

pretar a norma e a aplica-la ao caso concreto, com

o usc, inclusive, dos principios que fundam a or

dem jurldica, ao passo que na tecnlca das clausu

las gerais 0 juiz cria a norma a partir de uma pauta

de valores. No conceito juridico indeterminado 0

juiz aplica no caso concreto a sttuacao ou elemen

to qenerico descrito na norma.

Nota-se, com isso, que as clausulas gerais

dao mobilidade e f1exibilidade ao sistemajurldico,

porquanto permitem 11 jurisprudencia construir

ao lange do tempo as melhores solucoes para 0

caso concreto de acordo com a rnudanca dos va

lores sociais.

Por outro lado, se houver rigidez na norma,

com um sistema positivado fechado, dificilmente

o magistrado tera mecanismos eficientes para jul

gar de acordo com os novos valores encampados

pela sociedade.

Exemplos classicos de clausula geral sao a

boa-fe objetiva e a funcao social do contrato. A

primeira imp6e a conduta pautada na honestida

de, lealdade e etica. A segunda instrumentaliza a

J inODireito Privadocomo urn "sistema emconstrw;iio"-as c1dusulas
gerais no projeto do C6digo Civil Brasileiro, artigo publicado on
Revista dos Tribunais, vol. 753, p. 26.

circulacao da riqueza como forma de desenvolver

a sociedade como um todo, nao somente 0 parti

cular.

Em ambas as hip6teses, a norma descreve 0

valor, mas sua ocorrencia e suas implicacoes juridi-

cas quem define's 0 magistrado no caso concreto.

o conteudo normativo dessas dausulas e aberto,
f1exlvel. A inteqracao, assim, sera levada a cabo ao

lange do tempo, pela construcao jurisprudencial,

acompanhando os avances sociais.

1.1 Clausulas gerais e atividade jurisdicional

Poder-se-ia questionar se a tecnica da clau

sula geral implica poder absoluto do juiz no julga

mento. A resposta a este questionamento e, ob

viamente, neg at iva, porque 0 magistrado devers

se valer, necessariamente, do suporte axioloqlco

da Constltuicao e dos parametros previamente

estabelecidos pelo legislador na inteqracao da

norma.

o proprietario, por exemplo, nao detern

direito absoluto de exercicio do direito de pro,

priedade como bem quiser. Devera usar e gozar

da coisa a fim de que gere riqueza para toda so,

ciedade.O nao proprietarlo, como sujeito passive

universal, tem interesse que a coisa seja utilizada

e voltada para 0 desenvolvimento socioecono

mico, e nao seja abandonada por mero caprlcho

de seu titular. A eventual vlolacao 11 funcao social

sera aferivel, por seu turno, no caso concreto, pela

acao jurisdicional que Inteqrara a clausula geral

no mundo fenomenico, sendo que 0 reconheci

mento jurisdicional de sua vlolacao devers ser de

vida mente fundamentada no corpo axlolcqlco da

Constituicao Federal.

Segundo EROULTHS CORTIANO JUNIOR,

juiz opera, fundamentalmente, a clausula

em dois mementos", Num primeiro

o magistrado fara a iundamentacao material, ou

seja, explicitara 0 porque de, naquele determina

do caso concreto, a melhor solucao para a contro-

4 Palestra apresentada onIJornada de Direito Civile Processual Civil
da Escola da Magistrature Federal da la Regiao, intitulada "As
clausulas gerais no direito civil brasileiro: 0 papel do Judiciario''.
Trabalho nao pubJicado.

versia ser aquela fixada. E 0 chamado momenta

racional.

Num segundo momenta ha 0 contrale, a fim

de que nao haja abuso na inteqracao da legisla

cao pela busca da justice. E esse controle se dara
necessariamente de duas formas, quais sejam, 0

manejo da via recursai cablvel e a transparencla
na declsao.

o papel integrador do juiz na ordem juridica,

estabelecendo normas fixadas no caso concreto,

contribui, segundo ANDRE OSORIOGONDINH05,

"para uma releitura crltica do papel da jurispru

dencla como fonte de direito, papel esse sempre

negado na concepcao dasslca das fontes de pro

ducao das normas juridicas."

Acrescenta ele que "a clausula geral funcio

na como starding point ou ponto de apoio para a

formacao judicial da norma no caso concreto; seu

objetivo e0 de enviar 0 juiz para criterlos aplicati

vos deterrnlnavets ou em outros espacos do siste

ma ou atraves de variaveis sociais, como os usos e

costumes."De fato, na medida em que 0 magistra

do cria norma na solucao do caso posta em juizo,

atraves do papel integrador deflagrado no quanta

previsto na clausula geral enos valores estabeleci

dos na Constituicao, sendo que 0 direito novo nao

eaquele fixado na lei, pode-se perfeitamente con

c1uir que, hodiernamente, a jurisprudencia consti

tui fonte de producao das normas juridicas.

2, Notas finais

Reconhece-se que as balizas fixadas nas

clausulas gerais e os valores definidos na Consti

tulcao Federal servem de diretriz ao juiz na cria

~ao de normas juridicas, quando soluciona 0 caso

concreto.

A crtacao de direito novo pelo juiz nao cons

titui arbltrio, tampouco discricionariedade exces

siva, na medida em que a atividade jurisdicional

devers estar jungida 11 pauta de valores fixada na

Constituicao Federal e no ponto de apoio estipu

lado pelo legislador na clausula geral, com me-

5 Artigocitado, p. 17.

IJornada de DireitoCivil e Prccessual Civil

canismos de controle previstos no ordenamento

juridico.

Essa funcao integradora do juiz e indispensa

vel na fase atual do Estado Dernocratlco de Direito

brasileiro, na medida em que os valores socia is es

tao em constante evolucao e 0 legislador, muitas

vezes, nao consegue acompanha-Ia.

Neste quadro, a lei, embora continue sendo

a principal fonte para edicao de normas jurldicas.

nao tem a capacidade de acompanhar a contento

a evoiucao social em todas as situacces da vida.

Torna-se, destarte, essencial 0 papel integrador

do Judiciario, cuja crlacao jurisprudencial de direi

to novo, a partir da disposicao normativa da clau

sula geral, representa, sim, fonte do direito.

391



Julza Federal Substituta Renata Mesquita Ribeiro Quadros

o DIREITO AO CORPO E A AUTONOMIA EXISTENCIAL 
COMO CONCILIAR 0 DIREITO AL1BERDADE DE CULTO COM

o DIREITO AVIDA E ASAUDE

Palavras-chave: Testemunhas de Jeova. Re

cusa Transfusao de Sangue. Autonomia Existen

ciaI. Direito avida. Liberdade de Crenca Religiosa.

Resumo: A finalidade desse texto e ana

lisar as interesses em conflito na questao da

recusa dos adeptos da rellqiao Testemunhas

de Jeova de se submeterem a transfusao de

sangue e como conciliar a sua Iiberdade de

crence, seu dlreito a autcdetermlnacao e avida

privada com0 direitoavida.

t.Introducao

Os magistrados ha muito se deparam com a

questao da recusa dos adeptos da reliqiao Teste

munhas de Jeova a se submeterem a transfusao

de sangue em procedimentos clrurqicos. Para

tanto ajulzam acoes objetivando garantir que nao

serao submetidos a esse recurso, ainda que neces

sario do ponto de vista medico. Em regra, funda

mentam seu pleito no direito aIiberdade de culto

e no dever do Estado e da coletividade de respei

tar seus preceitos religiosos.

De outro lade temos a ciassemedica que de

monstra enorme dificuldade em acatartais pieitos,

por sua convlccao pessoal, mas, sobretudo pelo

compromisso que possuem com a rnanutencao

da vida, ou mesmo pelo temor de que venham a

ser acusados de imperfcia ou neqliqencla ou omis

sao de socorro futuramente.

A dificuldade reside na constatacao de que

se trata de um conflito de direitos fundamentais,

cabendo ao juiz a diflcil tarefa de, casuisticamen

te, fazer preponderar um ou outro direito.

2.0 Prindpio da Dignidade da Pessoa
Humana e 0 Direito aLiberdade de

Culto

A Constituicao da Republica de 1988 fixou a

dignidade da pessoa humana como fundamento

do Estado Democratico de Direito, em seu art 1°,
inciso III. 0 conceito de "dignidade da pessoa hu

mana" e ample e assim tambern deve ser sua tu

tela. Alern disso, a sua poslcao como fundamento

da Republica, aka esseprincipio ao statusde vetor
interpretativo detodos os demais direitos e garan

tias constitucionais, bem assim aqueles existentes

em todo 0 Sistema Jurfdico Brasileiro.

Maria Celina Bodin, na tentativa de estabele

cer conteudo a esse principio, qualificou como de
sumano tudo que possa reduzir a pessoa humana

a condlcao de objeto, desconsiderando sua von
tade e racionalldade'. Sendo assim, 0 principle

da dignidade humana alcanca uma natureza de

clausula geral inspirando todas as relacces jurfdi

cas,inciusive as relacoes privadas. Sepor um lade,

para sua reallzacao, esse princfpio exija prestacoes

positivas do Estado no sentido de garantir recur

sos materiais para a plena dignidade humana, ou

ao menos, a um mlnimo existencial, por outro exi

ge tarnbern prestacoes negativas, no sentido de

coibir intervencoes indevidas na searada vidapri

vada e da individualidade de cada ser humano.

E precise pontuar, contudo, que sendo 0

homem um ser social, imerso em uma comunida

de regida por regras coletivas, eventualmente, 0

exercfcio de suas poslcoes individuals, sejam elas

de quaisquer natureza, encontrara limite naquelas

- regras coletivas - de modo a permitir 0 equilibrio

1 Maria Celina Bodin de Moraes, Danos aPessoa Humane, cit. P.
84

393



Escola de Magistratura Federal da Primeira Reqiao

social, afastando 0 caos e a anarquia que geraria

acaso fosse facultado a todo individuo agir con

forme suas pr6prias regras.

A Iiberdade de culto se enquadra bern nesse

cenario, Todo individuo e livre para exercer sua fe,

nao importando a reliqiao. A Constitulcao, ao tra
tar dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos,

estabelece no caput do art. 5°, "Todos sao iguais
perante a lei, sem distim;ao de qualquer natureza,
qarantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros re
sidentes no Pafs a invioiabilidade do direito avida,
allberdade, aiqualdade, aseguranc;:a e aproprleda

de, nos termos sequintes", (...), "VI - Ii inviokivel a

Iiberdade de consciencia e de crenc;:a, sendoasse
gurado 0 livre exercfcio doscultos religiosos e garan
tida, na forma da iei, a protecao aos iocais de cuito
e suas hturqias"; (...), "Viii - ninquem sera privado
de direitos por motivo de crenc;:a religiosa ou de
conviq:ao fiios6fica ou politica, saivo se as invocar
para eximir-se de obriqacao legal a todos imposta
e recusar-se a cumprir presta,aoalternativa, fixada
em lei;". Resta saber ate que ponto 0 exercicio de

direito de crenc;:a devers preponderar diante de

outras garantias fundamentais, a saber, 0 direito

avida.

Os adeptos da rellqlao Testemunhas de Jeo

va possuem entre os seus preceitos a recusa da

utilizacao e do consumo de sangue, hernacias, leu

c6citos, plaquetas ou plasma sanguineo, humano

ou animal. Com lsso, comumente se recusam a se

submeter a transfusces de sangue em caso de cl

rurgias eletivas, acaso fosse necessario, e, mesmo

em casode cirurgia de ernerqencia, seusfamiliares,

em regra, se opoern a esse procedimento medico.

As Testemunhas de Ieova ponderam que existem

formas alternativas atransfusao de sangue, como

a solucao salina, a dextrana, a solucao de lactato

entre outros descritos por medicos adeptos dessa

religiao como plena mente eficazes-.

Os seguidores dessa reliqiao ajuizam acoes

buscando garantir esse direito de recusa funda

mentando-a nas garantias constitucionais acima

transcritas - respeito a liberdade de crenc;:a e livre

21n. site: http://watchover.org/t/hb/article_03.htm. acessado em
08/07/2009

exercicio dos direitos a despeito da crenc;:a religi

sa -, contudo, os hospitais e os medicos se sente

vulneravels em deixar de aplicar um procedime

to (transfusao de sangue) que, no seu entende

poderia salvar a vida de alquern, estabelecend

se, assim, 0 conflito de direitos fundamentais.

3. A Ouestao do Direito ao Corpo e

Autonomia Existencial

o art. 13 do C6digo Civil, inserido no capitu

10 que cuida dos Direitos da Personalidade, fix

que, salvo por exlqencia medica, e defeso 0 a

de disposicao do pr6prio corpo, quando importar

diminulcao permanente da integridade ffsica, 0

contrariar os bons costumes, ressalvados os cas

de transplantes. 0 artigo 21 do C6digo Civil est

belece que a vida privada da pessoa natural e in

vlolavel, e 0 julz, a requerimento do interessad

adotara as providencias necessaries para impe

ou fazer cessar ate contrario a essa norma.

Interpretando de modo sintetico os artig()

acima e possivel concluir que a pessoa encontr

certas balizas quanta ao exercicio da Iiberdad

de dispor do pr6prio corpo. Seu direito de aut

determinacao nao e absoiuto. Apesar, do respell

avida privada e acrenc;:a religiosa, nao e dado a

individuo livremente dispor de seu cor po, sobr

tudo, se resultar em ofensa a sua integridade ffsi

ou a sua saude.

4.0 Direito de Recusa do Medico de

Realizar lntervencoes Cirurqicas nos

Adeptos da Religiao Testemunhas d

Jeova

o Desembargador Federal Fagundes de Deu

concedeu liminar nos autos do Agravo de Instr

mento n. 2009.01.00.010855-6/GO, autorizand

Hospital a realizar transfusao de sangue contra

vontade do paciente - Testemunha de Jeova - qu

se recusava a faze-to em vista de sua crenc;:a, sob

argumento de que 0 direito avida deve preval

cer sobre 0 direito acrenc;:a religiosa, pois que prl

mario e antecedente a todos os demais direitos.

o novo C6digo de Etica Medica, veiculado

na RESOLU<;:Ao CFM N° 1931/2009 (Publicada no

D.O.U.de 24 de setembro de 2009, Secao I, p. 90),

fixa entre seus principios fundamentais os seguin

tes:

VII- 0 medico exercerasua profissaocom
autonomia, nao sendo obrigado a prestar
services que contrariem os ditames de sua
consciencia ou a quem nao deseje, excetua
das as sltuacoes de ausencia de outro me
dico, em caso de urgimcia ou emerqencla,
ou quando sua recusa possa trazer danos a
seude do paciente.

VIII - 0 medico nao pode, em nenhuma
orcunstancta ou sobnenhumpretexto, renun
dar asua liberdade profissional, nem permitir
qualsquer restricoes ou lmposicoes que pos
sam prejudicar a eficiencla e a correcao de seu
trabalho.

Assim, pode 0 medico se recusar a prestar

services eletivos se 0 paciente previa mente mani

festar 0 impedimento de ser submetido a transfu

sao de sangue, acaso sefac;:a necessario. 0 que esta

abalizado pelo seu c6digo de conduta. Todavia,

tratando-se de uma ernerqencia, em que esteja

em risco a vida do paciente, e, juigando 0 medico

que a transfusao de sangue e a unica solucao via

vel para garantia do direito avida, podera subme

ter 0 paciente Testemunha de Jeova atransfusao.

Nesse sentido tem se encaminhado a ju

risprudencla e 0 pr6prio C6digo de Etlca Medi

ca. Busca-se a todo custo respeitar a vontade do

paciente mas, se no curso da cirurgia 0 recurso a
transfusao sanguinea se apresentar como unica

saida para garantia do direito a vida, ela devera

ser concretizada.

5.0 Papel do Magistrado diante do

conflito de normas constitucionais

Muito se fala da Iiberdade de crenc;:a e do

respeito a vida privada dos adeptos da reliqiao

Testemunhas de Jeova, mas pouco se menciona

a Iiberdade de consciencta dos medicos. Estessao

ensinados nas faculdades de medicina a salvar vi

das, a lutar a todo custo e com todos os recursos

para rnanutencao da vida, e 0 impedimento de

I Jornada de Diretto Civil e Processual Civil

realizar a transfusao de sangue em pacientes que

necessitam dela para sobreviver constitui uma

vlolencia a sua consciencia e a liberdade do seu

exercicio profissional.

Por outro lado, a reliqlao dos Testemunhas

de Jeova e muito severa quanta a proibicao da

utillzacao de sangue e seus derivados. Ha relatos

de rejeicao de fieis publicamente por terem se

submetido a transfusces de sanque', 0 que moral

mente afeta 0 individuo.

Ao magistrado compete fazer uso da tecnlca

da ponderacao dos interesses na analise do caso

concreto, a luz do principio da dignidade huma

na, da Iiberdade de crenc;:a e de consclencla, e do

direito avida.

o exercicio livre da fe, com todos os seus pre

ceitos, e tutelado e respeitado no nosso Sistema

Juridico, mas ha Iimites quando se trata da garan

tia da vida humana.

6. Condusao

Diante de conflitos como 0 apresentado nes

se texto - direito de crenc;:a, vida privada, auto

nomia do corpo versus direito avida - apenas no

caso concreto sera possivel avaliar qual devera ser

a melhor decisao. E certo de que 0 direito avida

devera sempre preponderar sobre os demais, res

ta saber se a transfusao de sangue seria mesmo 0

unlco recurso possivel na hip6tese ou se existiria

tratamento alternativo igualmente eficaz.

A mera recusa do hospital ou do medico a se

submeter aos ditames da crenc;:a do paciente que

se recusa a transfusao, sendo essa possivelmente

substituida ou descartada, constitui sim aqressao

ao direito de autodeterminacao e ao de livre exer

cicio de crenc;:a religiosa.

De outra forma, 0 profissional da medicina

tarnbem teria a sua liberdade de consciencia vio

lada se fosse obrigado a nao transfundir um pa

ciente em caso de urqencia, por motivo de crenc;:a

'In. http://www.feministe.us/blog/arch ives/2008/08123/bod ily
autonomyjehovahs-witness, acessado em 14/0812009
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religiosa, que dependesse desse procedimento
para sobreviver.

o equillbrio entre esses dois vetores e que
deve 0 magistrado almejar alcancar,

7. Bibliografia

MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos cl Pessoa
Humana. Rio deJaneiro: Renovar, 2003.

L1GIERA, Wilson Ricardo. Tutelasde Urgencia narecusa de
transfusiio desangue. Texto extraido do Jus Navigandi,
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=13243.

ROSENVALD, Nelson. Dignidade Humana e Boa Fe no
C6digo Clvil. Sao Paulo: Sara iva, 2007.

Revista do Tribunal Regional Federal da l' Regiao.
- Numero 3, Ano 21, Marco 2009, Brasilia: TRF - l'
Regiao

lntroducao:

Haalgum tempo atras, em conversa com um

advogado amigo, professor de Direito Civil, ouvi

dele pela primeira vez a expressao nao-pessoa,

Referia-se aspessoasfisicas que, a despeito de se

rem titulares de personalidade juridica nos termos

da leqislacao nacional, nao sabem exercer seusdi

reitos a tempo e modo, em razao do descaso, do

abandono do Estado. Confesso que de la para ca

fiquei com aquela expressao gravada na minha

mente. Sera que, de fate, existe a figura da nao

pessoa? A conclusao a que cheguei e que meu di

leto amigo e professor esta certissimo. Existe, sim,

lamentavelmente, a figura da nao- pessoa.

o objetivo deste trabalho consiste na de

monstracao de que, em que pesem a not6ria

evolucao e importancia atualmente existente em

torno dos direitos da personalidade, ainda assirn,

e correto afirmar que ha uma outra categoria de

pessoa fisica, que pode ser denominada de nao

pessoa, que vive a margem da classlficacao posta

no Direito Civil e cujo modo rasteiro de vida viola,

as escancaras, a ordem constitucional em vigor.

Desenvolvimento:

onossoC6digo Civil atual, LeinO 100406/2002,

dedica 0 seu primeiro Livro as Pessoas em geral.

Inicialmente, tem-se as dlsposicoes concernentes

as pessoas fisicas e, a seguir, outras tantas, desti

nadas a reger aspessoasjuridicas.

Interessa mais de perto a este Iigeiro estudo

as normas concernentes as pessoas fisicas, nota

damente aquelas que disciplinam os direitos da

personalidade, delineadas nos artigos 11 a 21 do

C6digo Civil Brasileiro.

Juiz Federal Ricardo Machado Rabelo

A bem da verdade, 0 nosso C6digo Civil nao

fornece 0 conceito de personalidade juridica. Ha

nele, porem, um feixe de normas concatenadas

que abordam diversos assuntos, dentre os quais

estao 0 nome das pessoas, a protecao ao corpo,

o direito a imagem e a vida prlvada, etc. Por meio

dessa multiplicidade comum de normas, ao inter

prete e dado vislumbrar em que consiste a perso

nalidade e os direitos dela provenientes.

Sao varias as especies de direitos da perso

nalidade. Ha dentre eles os que tern por objeto a

integridade fisica dos individuos, como 0 direito a

vida, ao corpo, a saude, a inteireza fisica. Ha tam

bern aqueles que protegem a integridade ima

terial ou intelectual, como 0 direito a obra, a ex

pressao do pensamento, a Iiberdade religiosa, etc.

Por fim, ha os que tutelam a integridade moral, a

saber: direito a privacidade, a imagem, ao nome.

Ve-se, pois, que to dos, sem excecao, encontram

abrigo em normas e principios constitucionais,

espraiados a partir do fundamento primeiro, que

vem a ser a dignidade do ser humano.

Ao destacar a importancia dos direitos da

personalidade 0 face por uma questao conceitual,

de extrema valia: 0 atual conceito (atual) de per

sonalidade juridica e bem distinto daquele que

aprendi, no inicio do curso de Direito, ha bons

anos atras. 0 coneeito de personalidade mudou.

Alterou-se sobremaneira, sendo dele, alias, de

onde emerge a origem conceitual do que vem a

serjuridicamente a nao-pessoa,em contraposlcao

ao conceito moderno de pessoajuridica.

Antigamente, na sala de aula, era comum

ouvir dos professores civilistas que a personalida

de consistia, basicamente, na capacidade do ser

humano de ser titular de direitos e obrlqacoes,

nos termos do direito posto. Uma aptidao inata

de todo ser humano. A ordem juridica elencava

aqueles que estavam em condlcoes de compor
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relacoes juridicas. Em consequencia, essa mesma

ordemjuridica cuidava de afastar aquelas pessoas,

que em razao de rnultiplas circunstancias pessoais

ou sociais, nao tinham a capacidade de titularizar

relacces juridicas. Vem dai a dlstlncao juridica que

se faz ate hoje dos absolutamente e relativamente

incapazes. Reinava, pols, a epoca, uma visao tee

nica, oriqinaria de um contexte eminentemente

tecnlco e estanque do direito civil.

Hoje, contudo, a nocao de personalidade

evoluiu. Ganhou contornos mais amplos e pro

fundos, decorrentes do fen6meno que vem ocor

rendo no pais nos ultimos tempos em razao da

constltucionalizacao do direito civil, 0 que era ini

maqinavel de ocorrer no passado. Algo recente,

sem sombra de duvida, que vem crescendo dia a

dia em importancla na doqrnatica juridica.

A proposlto, Maria Helena Diniz ensina 0 se
guinte: "Somente em fins dosecuto xxsepodecons
truiro dogmdtica dosdireitos dopersonalidade, ante
o redimensionamento dasno,6es de respeito adig
nidade do pessoa humana,cansagrada no art. 10, III,
do CF188. A importancia desses direitos e a posicao
privilegiada quevern ocupando no Lei Maior sootao
grandes quea sua ofensa canstitui elemento carac
terizador de dono morai e patrimonial indenizdvel,
provocando uma revolucao no protecao juridica
pelo desenvolvimento de a,6es de responsabilida
de civil e criminal; do mandado de seguran,a; do
mandado de injuncao; do habeas corpus; do habe
as data, etc. Com isso, recanhece-se nos direitos do
personalidade uma dupla dimensiio: a axloloqica,
pelaqualse materializam os valores fundamentais
dopessoa, individual ou socialmente considerada, e
a objetiva, pela qual cansiste em direitos assegura
doslegal e constitucionalmente, vindo arestringiras
atividades dostres Poderes, quedeverao protege-los
cantra quaisquer abusos, solucionando problemas
graves que possam advir com 0 progresso tecnolo
gico, p.ex. conciliando a liberdade individual com a
social."

No mesmo vetor, a licao de Rafael Garcia Ro

drigues: "Entretarito, noo epossivel desconsiderar
quea Constituicao do Republica, de 1988, instaurou
novaordem juridica no pais, realocau valores, insti
tuiunovos ptincipios, impondoassim a repensar de
todo a sistema jurldico. A normativa canstitucional,

seuconjunto de regras e principios passa a incidir no

coso cancreta, nos relacoes intersubjetivas. Desta
forma, as categorias e canceitos do Direito Civil de
vemsercriticadas ereconstruidas, tendocomo norte
acansecu,oo do projeto canstitucional."

Facll ver, portanto, que a personalidade ju

ridica hoje encontra razao de ser nao apenas na

leitura apatica do direito civil. Esta alern. Encontra

se inserida na forca abrangente do direito consti

tucional. Assim, quando se fala, hoje em dla, em

direitos da personalidade esta se falando de ins

trumentos de protecao, construidos a partir de

um novo conceito de personalidade voltado na
sua essencta adignidade do ser individual e social.

Trata-se de um novo modo de ver a personalida

de, proprio de uma sociedade evoluida, dinamica

que efetivamente almeja 0 justo e a solidariedad

social. Assim, nesse ponto e correto dizer que 0

direitos da personalidade sao frutos da maturida

de conquistada pelo povo, no que concerne a

respeito ao individuo individualmente consider

do.

No lade publico, contudo, as coisas se

sam de forma diferente. Ao Estado compete traca
rnultiplas regras de comportamento. Dentre ela

estao as que efetivamente possibilitem 0 desfru

te dos direitos da personalidade pelos cidadao

Dai a distincao que a doutrina faz entre direitos da

personalidade e liberdades publicas.

Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvai

dao as exatas medidas das coisas quando afir

mam: "Os direitos do personalidade soo estudado
sob a otica do direito privado, considerados com
garantia minimadopessoa humanapara asuas at!
vidadesinternase para assuas projecoes e exteriori
za,6es para a sociedade. Por isso, imp6eacoletlvl-.
dadeuma canduta negativa, evitando embaraco 00

seu exercicio. De outro lade, as liberdades publica
"soo candutas individuais au coletivas realizadas d
forma autodeterminada, em face do autonzaca
expressa ou implicita canferida pelo Estado", como
pondera Roberto Senise Lisboa. Disso noo discrep
Gilberta Haddad Jabur esc/arecendo "as liberdade
pubtica: quando0 Estado consagra asdireitos indi
viduais ou fundamentais."

Pois bem. Assentadas a premissa de que os

direitos da personalidade evoluiram de uns tem

pos para ca, mediante a interliqacao conceitual

e efetiva com 0 direito constitucional e tambern

a premissa de que ao Estado compete criar liber

dades publicas em homenagem aqueles direitos

fundamentals, e de se indagar se ainda existe a fi

gura da nao-pessoa em termos juridicos e reais.

Ou seja, de onde vem afinal a nao-pessoa?

Como identifica-la? Quem e ou sao elas? Como

conceitua-la?

As nao-pessoas sao assim: elas vivem, res

pirarn, andarn, comem, dormem. Algumas tem

nome, ao passo que muitas nao. Possuem certa

intimidade e vida privada rasteira. Contudo, em

tema de direitos e obriqacoes, elas sao um nada.

Um zero a esquerda. 0 Estado nao se preocupa

com elas. Na realidade, 0 Estado as ignora, nao as

educa minimamente e sequer prepara a conscien

cia juridica delas.

A nao-pessoa e uma pessoa comum. Tem

cor, raca e sexo. Epobre, na maioria das vezes, em

recursos materiais. Tem a aptidao de desfrutar de

direitos individuais e coletivos e, lade outre, 0 de

ver de contrair obriqacoes. Em suma: tem perso

nalidade e direito aprotecao pessoal. No entanto,

ela nao tem consclencla de que os possui. 0 Esta

do nao a ensina, nao a informa,nao a socorre, nao

obstante os c1arissimos fundamentos da Republi

ca Federativa do Brasil, dentre eles a dignidade da

pessoa humana (art. 1°, III da CF/88). E no topico
que trata dos objetivos da Republica, tem-se a er

radlcacao da pobreza e da rnarqinalizacao e a re

ducao das desigualdades sociais e regionais, 0 que

efetivamente ainda esta longe de se ver (art.3°, III

da CF/88).

Afinal, onde fica entao a nao-pessoa? Ora,

ela esta muitas vezes ao nosso lado. No semafo
ro, a espera da esmola; na fila do INSS, perdida

em meio a tanta burocracia; no posto de saude

aespera de atendimento medico; no campo, pa
decendo como escravo; no carcere. como animal

enjaulado; na favela, desprovida de agua, luz e

saneamento basico: com fome, na violencia das

ruas; na estrada, sem moradia; nas escolas desti-
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tuidas de professores; na Justica, na incerteza do

que busca, e em tantos outros lugares.

Sao pessoas que nao sabem 0 que significa

a dignidade; que nao conhecem os direitos que

possuem. Sao filhos e vitimas do Estado que nao
tem por eles 0 minimo de respeito e apreco. Sao

nao-pessoas, na medida em que 0 Estado prefere

iqnora-las completamente. Sao, portanto, os fru

tos vivos do descompasso existente entre os rno

dernos direitos da personalidade e a ausencia de

politicas eficazes de Iiberdades publicas. As nao

pessoas, em sintese, sao 0 retrato de uma ilusao

ou desllusao juridica.

Conclusao:

A conclusao deste texto choca. Choca, pols,

malgrado todo 0 esforco normative concebido no

Codiqo Civil e na Constltuicao Federal, no intuito

de elevar a irnportancia dos direitos da persona

Iidade, 0 Brasil e um pais que possui dentre a sua

populacao, um universe enorme de nao-pessoas,
para as quais a personalidade e os direitos da per

sonalidade representam tao somente uma fic~ao

jurfdica.
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A CLAuSULA GERAL DA FUNC;Ao SOCIAL DO CONTRATO
Juiz Federal Substituto Rodrigo Esperance Borba

I

1 -Jntroducao,

Com a entrada em vigor do atual c6digo civil

brasileiro ganharam espaco na doutrina patria as

discuss6es a respeito da funcionalizacao de direi

tos subjetivos e as clausulas gerais.

Ha multo, entretanto, Norberto Bobbio se

ateve a este estudo em sua obra "Da Estrutura a

Funcao", quando passou a anaiisar 0 direito em

sua dlmensao teleol6gica, como um instrumento

promocional de valores de interesse da socleda

de, e nao somente como um meio de repressao

(BOBBI0,2006).

Nao se trata, pols, de novidade no meio juri

dice, ja que, como afirma Judith Martins Costa:

A etrtbulcac de uma funcao social ao
contratonao deveria,pais,ja par lsto, serobje
to de estranhamento. Ate parquet uma tal atri
bulcao insere-se no movimento da funcionali

zacaodosdireitos subjetivos, 0 qual, ha muitas
decadas, ja nao seria novldade em doutrina e
mesmono planolegislativo, bastando recordar
a celebre formula (63) que, uma vez posta na
Constituicac de Weimar, ingressou nas Consti
tukoes do seculo XX (COSTA,1998).

Lembre-se que ja dizia 0 Art. 150 da Cons

tituicao de Weimar, de 1919, que "a propriedade

obriga".

Alias, 0 homem nao adota qualquer conduta

sem que tenha a intencionalidade dirigida a al

gum resultado, pols, caso contrario, seria um ser

inanimado.

o que poderia ter um que de novidade e a

socializacao do direito, ou seja, 0 reconhecimento

de este ter que estar voitado aos interesses sociais,

e nao meramente individuais. Isto se deu natural

mente com a transposicao do Estado iiberal para

o Estado social, impulsionado pelos horrores pra

ticados por governos totalitarios intoierantes que

ensejaram a lesao repugnante aos mais comezi

nhos direitos do ser humano.

2 - Clausulas Gerais.

o objetivo de abarcar iiteraimente todas as

possfvels sltuacoes ensejadas pelo convivio social,

propagado pelo direito oitocentista arrimado no
positivismo juridico, ruiu ap6s a ascensao da per

cepcao de que nao haveria como escritos rigidos

permanecessem adaptados a reaiidade da dina

mica social, que evolui vorazmente ao lange do

tempo.

o C6digo Napoie6nico, que serviu de mode

10 as normas de direito civil nos paises da civil/ow
como 0 nosso, pretendeu regular inteiramente as
relacoes privadas, deixando para a Constituicao a

requlacao apenas da relacao entre 0 Estado e seus

suditos.

Havia, entao, paralelamente, 0 ordenamento

privado e 0 ordenamento publico, guiados, res

pectivamente, por um c6digo civilista e uma cons

tituicao, em dois mundos irnperrneavels.

Entretanto, como ja aduzia Judith Martins

Costa quando da tramttacao do projeto de lei que

veio a se tornar 0 c6digo civil promulgado em

2002, este modele fechado de apresentacao do

direito civil nao mais guarda consonancla com os

tempos atuais:

o C6digo Civil, na contemporanei
dade, nao tem mais por paradigma a es
trutura que, geometricamente desenhada
como um modele fechado pelos sables
i1uministas, encontrou a mais completa
traducao na codlficacaooitocentista. Hoje
a suaInspiracao, mesmo do ponto de vista
da tecnica legislativa, vem da Constltui
~ao, farta em modelos juridicos abertos
(10). Sua iinguagem, a dlferenca do que
ocorre com os c6digos penais, nao esta
cingida a rigida descricao de iattispecies
cerradas, a tecnica da casuistica. Um C6
digo nao-totalltarlo tem janelas abertas
para a mobilidade da vida, pontes que 0

iigam a outros corpos normativos --- mes
mo os extra-juridicos --- e avenidas, bem
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trilhadas, que 0 vinculam, dialeticamen
te, aos prindpios e regras canstitucionais
(COSTA,1998).

De fato, 0 direito conternporaneo e pos-po

sitivista e nao admite que haja normas estanques

dentro de um mesmo ordenamento juridico, pois

todas devem estar interligadas por valores cons

tantes da Constituicao de um Estado soberano,

devendo ser reconhecida a sua plena norrnatlvi

dade, no que tange a todas as suas normas, sejam
regras, sejam principios.

E por isso que Luis Roberto Barroso afir

ma que, nos ultimos quinhentos anos vimos 0

surgimento de tres modelos institucionais diver

sos: 1 - 0 Estado pre-moderno, caracterizado peia

pluralidade de fontes e fundamentacao jusnatura

lista; 2 - 0 Estado legislativo de direito, fundado no

"monopolio estatal da producao juridica e sobre 0

principio da legalidade", exalando a natureza po

sitivista do direito; e, por fim, 3 - 0 Estado cons

titucional de direito, subordinando a legalidade a
uma Constltulcao rigida (BARROSO, 2004).

o rfgido positivismo foi deixado de lado pela

adocao de tecnlcas legislativas que, privilegiando

a atividade criadora dos magistrados, permitem 0

influxo de elementos metajuridicos e concepcoes

atualizadas na resolucao dos conflitos que Ihes

sao levados a conhecimento, ensejando, mais que

uma mera interpretacao de determinado enuncia

do, uma verdadeira criacao da norma regente do

caso concreto.

o instrumento mais incisivo em tal mister e

a clausula geral, que, servindo de caminho entre a

Constituicao e as demais normas do ordenamen

to juridico, convoca 0 Judiciarto a participar junta

mente com 0 Legislativo da crlacao do direito.

Isto porque, nas palavras de Judith Martins
Costa:

a clausulageral constitui uma dispo
si~ao normativa que utiliza, no seu enun
ciado, uma linguagem de tessitura inten
cionalmente "aberta", "fluida" ou "vaga",
caracterizando-se pela ampla extensao
do seu campo semantico. Esta disposi~ao

e dirigida ao juiz de modo a conferir-Ihe
um mandato (ou competencia) para que,
a vista dos casos concretos, erie, comple-

mente au desenvolva norm as jurfdica
mediante 0 reenvio para elementos cuj
concretizacao pode estar fora do sistem~

(COSTA, 1998).

Eprecise assentar que clausulas gerais na

se confundem com os denominados "conceito

juridicos indeterminados", pois estes, nao obsta

te carreguem espaco em aberto para 0 preench

mento de elementos valorativos - principalment

atualizadores - pelo juiz, ja trazem as conseqQen

cias que serao observadas na apllcacao da norma

No conceito indeterminado, "uma vez estabel

cida, in concreto, a colncldencia ou a nao coin'

cidencia entre 0 acontecimento real e 0 model

normativo, a solucao estara, por assim dlzer, pre
determinada" (BARBOSA MOREIRA, 1979).

As dausulas gerais, porern, deixam ao

gistrado que erie, no caso concreto, inclusive

consequencias da apllcacao dos elementos por

conjugados a norma. Como afirma Andre Os6ri

Gondinho, esta e "uma das principais caracteris

ticas das clausulas gerais: a necessidade de que 0

juiz concorra para a formulacao da norma juridica.

Nisto, a clausula geral se diferencia dos conceitos

indeterminados" (GONDINHO, 2000).

o C6digo Civil de 2002 veio permeado por

clausulas gerais, pols, como lembra Eroulths

Cortlano Junior, 0 legislador pat rio, objetivando

outorgar uma justice concreta aos individuos,

assumiu 0 risco da insercao, na lei, de elementos

metajuridicos a serem valorados pelo magistrado,

o que se faz por meio desta tecnica de clausulas

gerais. Assim - prossegue 0 insigne professor - a

lei estabelece um "padrao adequado de conduta",

outorgando ao juiz 0 poder de conferir a solucao

concreta ao case, criando a norma necessaria (In

formacao verbal) '.

De fato, as principais regras do C6digo

Civil de 2002 sao cl<\usulas gerais, destacan

do-se a boa-fe objetiva, fun~ao social do contra-

*Juiz Federal Substituto da 2J • Vara Federal da Subse~ao de
Divin6polis/MG.

1 Palestra proferida por Eroulths Cortiano Junior na "I Jornada de
Direito Civil e Processual Civil da Escola de Magistratura Federal
da P Regiao, promovida peJo Tribunal Regional federal da P.
Regiao em Salvador-SA, entre' 7 e 19dejunhode 2009.

to, equidade, responsabilidade civil e afeto, en

tre outras.

3 - Socialidade.

Tido como, ao lado da eticidade e operabili

dade, uma das grandes diretrizes do C6digo Civil

de 2002, a socialidade destaca um rom pimento

do direito civil contemporaneo com a vlsao extre

mamente individualista do Estado liberal, gerada

pela vinda da burguesia ao poder, a qual, sedenta

de liberdade perante 0 Estado, cuidou de cortar

as redeas estatais as atividades privadas e sobre

valorizar 0 aspecto patrimonial das relacoes inter

subjetivas.

No direito civil dasslco as pessoas satlsfa

ziam seus interesses pr6prios fazendo contratos,

adquirindo propriedade e estabelecendo relacoes

de famflia. Nao havia compromisso com a socle

dade. Era 0 direito civil individualista, em que se

esquecia dos reflexos dos atos privados perante a

sociedade e da importancia da satlsfacao de inte

resses existenciais do ser humano.

Entretanto, tao importante - ou mais - do

que saber se 0 neg6cio juridico foi feito conforme

os requisitos da lei, e saber 0 porque do neg6cio e

se este lesa os interesses da sociedade.

Isto porque, na seara do direito civil consti

tucional - como vlsto, nao ha mais barreiras entre

um suposto "ordenamento privado" e um "orde

namento publico" - e precise ter em mente que

toda pessoa recebe poderes para satisfazer deter

minados deveres na sociedade.

Epor isto que hodiernamento se aceita que

todo direito e um direlto-funcao, ou seja, 0 direito

dado s6 tera legitimidade se cumprir determinada

funcao na sociedade.

Noc6digo civil isto esta positivado, por exem

plo, nos seus seguintes artigos: Art. 187 (abuso do

direito e um direito subjetivo usado de maneira

egoistical; Art. 421 (fun~ao social do contrato); Art.

927, §unico (fun~ao social da responsabilidade ci

vil: 0 que importa e 0 risco da atividade, mesmo

sem culpa do patrao); Art. 1228, §1°. (fun~ao so

cial da propriedade); Art. 1511 ("comunhao plena

de vida" e a clausula geral de afeto, entao nao ha
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culpa na separacao, pois a familia hoje nao existe

para satisfazer direitos patrimonlals, mas sim exis

tenciais).

Passemos a tratar, ainda que brevemente, da

funcao social do contrato.

4 - Func;:ao Social do Contrato.

Ha tres principios fundamentais que regem,

hoje, a materia inerente 11 teoria contratual: fun

~ao social do contrato, boa-fe objetiva e justice

contratual.

A boa-fe objetiva rege as relacoes internas

da relacao contratual, determinando que os con

tratantes sejam verdadeiros parceiros agindo com

lealdade, honestidade e cooperacao. em um am

biente solldarlo de confianca,

Nao ha consenso doutrinario quanta 11 dife

renciacao havida entre a clausula geral da funcao

social do contrato e a clausula da boa-fe objetiva.

Humberto Theodoro Junior adota a diferen

ciacao pelo carater externo da funcao social do

contrato e interne da boa-fe objetiva, afirmando

que a funcao social tem por fito "abordar a llber

dade contratual em seus reflexos sobre a socleda

de (terceiros) e nao apenas no campo das relacces

entre partes que estipulam (contratantes)" (THEO

DOROJONIOR, 2004).

Observa-se que, na vlsao de Humberto The

odoro, enquanto a funcao social incidiria vertical

mente sobre 0 neg6cio juridico - externamente,

da sociedade em relacao as partes -, a boa-fe ob

jetiva atuaria horizontaimente - entre as partes

contratantes, no mesmo plano.

JaClaudio Luiz Bueno de Godoy (2004) e Ha

vio Tartuce (2005) preferem 0 entendimento de

que a fun~ao social traz conseqQencias tambem

"dentro" do contrato, 0 qual foi, inclusive, acolhi

do nas jornadas de estudos de direito civil promo

vidas pelo Conselho da Justi~a Federal, conforme

o enunciado no. 360, que assim disp6e: "Art. 421.

o principio da fun~ao social dos contratos tam

bem pode ter eficacia interna entre as partes con

tratantesll
•
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Certo e que a funcao social do contrato (ou 0

seu aspecto externo para aqueles que a dividem

em interna e externa) tem 0 condao de, ante a in

cidencia da diretriz da socialidade, conferir novos
contornos ao vetusto principio da relatividade

contratual.

Tal principio consiste no tao aclamado dog

ma de que "contrato so produz efeitos entre as

partes, nao beneficiando, nem prejudicando, ter
ceiros", pois seria res inter alios acta (coisa que s6

interessa as partes).

Ocorre que em uma sociedade com tessitu

ra tao complexa e dlnarnica como a contempora

nea os contratos nao podem mais ser vistoscomo

compartimentos privados estanques em relacao a

sociedade. Hoje a sociedade pode influenciar na

relacao contratual e afetar 0 seu conteudo.

Como a sempre lembrada - por ser clara e

objetiva - afirrnacao de Enzo Roppo, "0 contrato

e a veste juridica das operacoes economlcas" (RO

PPO, 1988).

Ora, em assim sendo, a saudavel e dina mica

circulacao das riquezas em uma dada sociedade

capitalista interessa a todos os individuos dela in

tegrantes.

E que, como afirma Judith Martins Costa, "a

constitulcao economica de uma sociedade, todos

os sabemos, nao e materia de interesse individual,

ou particular, mas atinge - e interessa - a todos. 0

contrato, veste juridica das operacoes de circula

cao de riqueza, tem inegavelmente, funcao social

(COSTA, 1998).

Alias, em razao da despatrirnonlallzacao do

direito civil, e acertada a afirrnacao de Flavio Tar

tuce no sentido de que "superou-ss a tese pela

qual 0 contrato visa principalmente a sequranca

juridica. Na realidade, 0 contrato tem a principal

funcao de atender a pessoa e aos interesses da co

letividade, diante da tendencla de personallzacao

do Direito Privado" (TARTUCE, 2005).

Nao foi por acaso, portanto, que 0 C6digo Ci

vil de 2002 deduziu logo no inicio do seu titulo de

dicado aos "contratos em geral" que "a Iiberdade

de contratar sera exercida em razao enos limites

da funcao social do contrato" (Art. 421 do LOOlqlCl

Civil).

Na pratica, podemos visualizar sem maiore

dificuldades, como lembra Nelson Ronsenval

(2007) com 0 habitual brilhantismo, tres aplica

coes cotidianas da exlqencla de respeito a func;:a

social a cada contrato: quando ha lesao a interes

ses da sociedade; quando ha um terceiro ofendi

do; e quando ha um terceiro ofensor.

4.1 - l.esao a Interesses da Sociedade.

A primeira situacao - lesao a interesses so?

ciais - e a que naturalmente vem ao pensamento

de todos em primeiro lugar. Ocorre quando 0 nee

g6cio e benefice para as partes, mas lesa interes

ses metaindividuais, como, v.g, 0 meio-ambiente

ou os consumidores em geral.

Ede facll vlsuallzacao esta hip6tese quando,

por exemplo, lembramos de ollqopolios ou car

tels de postos de gasolina que objetivam manipu

lar prec;:os que deveriam ser livremente ajustados

segundo os ditames da livre iniciativa, ou ainda

quando nos recordamos de publicidades abusivas

divulgadas a sociedade em razao de pacta firma

do com esta intencao entre c1iente e aqencia de

publicidade.

Outro exemplo e 0 usa de "brincadeiras" esd

ruxulas em programas de televlsao onde se reduz

a dignidade humana a nivel lnaceltavel em dada

sociedade, podendo-se recordar, mutatismutan
di, do famoso caso de "arremessos de an6es" em

pubs franceses, as quais, mesmo contrariamen

te aos interesses dos an6es participantes, foram

proibidos pela jurisdicao administrativa francesa

(e posteriormente pela ONU) de usar de tal pratica

para dlversao de seus clientes.

o esporte, sendo tarnbern um produto de

consume, tarnbem se sujeita a ser uma arena para

a ocorrencia deste especifico desrespeito a funcao

social dos contratos.

Caso vindo a tona recentemente que, se

comprovado, retrata uma tipica lesao a funcao so

cial do contrato e 0 do suposto acidente volunta

riamente causado pelo piloto brasileiro "Nelsinho"

Piquet, que, na temporada de 2008 da "F6rmula

1", teria, em comblnacao com dirigentes de sua

equipe, forc;:ado um acidente na corrida de Cinga

pura para que, com a entrada do chamado safety
car, seu companheiro de equipe, Fernando Alon

so, fosse beneficiado e obtivesse a vit6ria, como,

de fate, ocorreu'. E que os mil hares de especta

dores da corrida e milh6es de telespectadores de

todo 0 mundo foram, caso isto tenha ocorrido, fla

grantemente ludibriados, eis que acompanharam

a corrida para assistir a uma verdadeira competi

c;:ao, e nao a um teatro gerado por artimanhas de

determinados contratantes (piloto e sua equipe)

em beneficio apenas de seus interesses economi

cos, pois, como afirma 0 co-proprietario de uma

equipe rival (Patrick Head, da equipe "Williams"),

se "ficar provado que a manlpulacao e uma pratt

ca constante, acho justo que ninquern tenha mais

interesse na F6rmula 1 por nao acreditar no que

4.2 - Terceiro Ofendido.

A segunda hip6tese de flagrante lesao a fun

c;:ao social do contrato e quando 0 neg6cio e be

nefico para todas as partes, inclusive para a coleti

vidade, mas vem a ofender uma terceira pessoa: e

a situacao do terceiro ofendido.

Trata-se do "consumidor por equiparacao"

do Art. 17 da Lei no. 8.078/90 (C6digo do Con

sumidor). E 0 denominado bystander, que figura

como vitima da relacao de contratual da qual nao

participou. Podemos lembrar como exemplo disto

o pedestre que acaba sendo vitimado porfalha de

algum dispositivo de dirigibilidade de um veiculo

que transitava na via de ctrculacao. Neste case, a

vitima podera demandar no Judiciarto diretamen

te contra 0 fabricante do carro, em vez de apenas

se voltar contra 0 condutor deste.

Note-se que a jurisprudencia do Superior Tri

bunal de Justlca - STJ, ante a lmportancla da fun

cao social do contrato, vem alargando 0 conceito

de terceiro ofendido, 0 que se pode inferir da ado

c;:ao do entendimento de que a vitima de acidente

"Dlsponlvel em < http://esporte.uol.com.br/ultimas/
reuters/2009/09/13/ult28u59323.jhtm> Acesso em 14 de
setembro de 2009.

"ldem.

automobilistico pode acionar diretamente a segu
radora do outro veiculo.

Tradicionalmente, admitir-se-ia apenas o
acionamento direto do outro condutor.ou pro

prieta rio do veiculo, sendo que a estes caberia,

caso entendessem adequado, a denunciacao da

Iide a sua seguradora. E, como aduzido por Nelson

Rosenvald (2007), 0 que sugere a Iiteralidade do

Art. 787 do CC ("No seguro de responsabilidade

civil, 0 segurador garante 0 pagamento de perdas

e danos devidos pelo segurado a terceiro").

Entretanto, tem-se, atualmente, que em tais

contratos ha a implicita a estlpulacao em favor de

terceiros, pelo que estes podem pugnar seus di

reitos diretamente contra a seguradora. Eo que se

ve do seguinte julgado:

RE5PON5ABILIDADE CIVIL. Acidente de
transite. Atropelamento. Seguro. Acao direta
contra seguradora. A a<;ao do lesado pode ser
intentada diretamente contra aseguradora que
contratou com 0 proprietario do vefculo cau
sador do dano. Recurso conhecido e provido.
(5TJ,4'. Turma, REsp 294.057-DF,j. 28.6.2001)

Em verdade, 0 STJ, deixando de lade 0 Art.

787 acima transcrito, esta estendendo a apllcacao

da norma do Art. 788 do CC - direcionada llteral

mente apenas a seguros obrigat6rios - aos segu

ros facultativos, tudo em atencao a funcao social

que todo contrato deve carregar"

Outro caso marcante de funcao social do

contrato a service da protecao de terceiro ofend l

do e 0 enunciado no. 308 da sumula do STJ.

Em tal enunciado 0 STJ consolidou entendi

mento de que, mesmo havendo hipoteca entre a

construtora e 0 agente financeiro, para garantir

srnprestimos pecunlarios deste aquela, 0 direito

de sequela inerente a tal direito real de garantia

deveria ceder em face dos direitos de terceiros ad

quirentes das unidades construidas pela primeira.

Assim e que se fixou que "a hipoteca firmada

entre a construtora e 0 agente financeiro, anterior

ou posterior a celebracao da promessa e compra

4 Art. 788, ((/02: "Nos seguros de responsabilidade legalmente
obrigat6rios, a lndenizacao porsinistro sera pagapelosegurador
diretamente aoterceiro prejudlcado".
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e venda, nao tern eficacla perante os adquirentes
do im6vel" (Surnula 308 do STJ).

Ponderando acerca de qual direito

deveria prevalecer, se 0 direito real hipo

tecario do agente financeiro ou se 0 direi

to a moradia dos adquirentes de unidades

imobiliarias, optou 0 5TJ, em homenagem

afuncao social dos contratos (apesar de ter

havido referenda a boa-fe objetiva), pela

segunda opcao, que se coaduna com os

interesses coletivos e, principalmente, com

a dignidade da pessoa humana. Ora, 0 ad

quirente era 0 unlco neste "trianqulo con

tratual" que nao objetivava simplesmente 0

lucre. 0 adquirente queria apenas uma mo

radia, tendo pago suas prestacoes acorda

das. Nao poderia, portanto, ser prejudicado pelo

contrato firmado entre a construtora e 0 agente

financeiro, mesmo que se tratasse de urn direito

real, oponivel, tradlclonalrnente, ergoomnes, pols,

para assegurar 0 seu direito, 0 agente mutuante

poderia ter agido antes, pugnando, por exemplo,

que os adquirentes passassem a fazer os paqa

mentos por suas unidades diretamente a si, e nao

a construtora, pois era obviamente de sua clencia

que 0 empreendimento hipotecado se destinava

a aquisicao de terceiros. Ve-se que se levou em

consideracao a inercla do mutuante, ensejando

uma especie de suppressiodo seu direito, pelo nao

exercicio adequado (a tempo e modo razoavels

conforme a funcao social dos direitos subjetivos
envolvidos).

4.3 - Terceiro Ofensor.

Por fim, lembremos da sltua~ao do terceiro
ofensor.

Trata-se de hip6tese em que 0 neg6cio juri

dico e benefico as partes e nao lesa interesses da

sociedade, mas um terceiro prejudica esta rela~ao

contratual. E0 que alguns, dando enfase ao com

portamento negativo verificado, denominam de

"terceiro predador".

Como visto, contratos sao formas de circu

la~ao de riquezas na sociedade, tendo esta, pois,

interesse em que aqueles se deem da forma rnais

natural possivel, com a satisfa~ao dos parceiros

contratantes, podendo cada urn se libertar do vin-

culo gerado e seguir sua vida negocial de mod

a continuar gerando a circulacao economica ne

cessaria em toda sociedade capitalista e, enfirn

desenvolver de forma rnais plena possivel sua
necessidades humanas.

Epor issoque semostra adequada a visao d

Nelson Ronsenvald, quando encara a obriga<;a
como urn processo:

Aobriqacao deve servistacomo um
relacao complexa, formada por um con
junto de direitos, obriqacoes e situa,ae
juridicas, compreendendo uma serie d
deveres de prestacao, direitos formativo
e outras situacoes juridicas. A obriga,oo
tida como um processo - uma serie de ato
relacionados entresi-,que desde 0 Inicio s
encaminha a uma finalidade: a satisfa,o
do interessa na presta,oo. Hodiernamen
te, noo mais prevalece 0 status formal da
partes, mas a finalidade aqual se dirigea
relacao dinamica. Para alemda perspectiv
tradicional de subordinocao do devedor a
credor existe0 bem comum da relacao ob
gacional, voltadopara0 adimplemento, d
forma mais satlsfativa ao credor e menos
onerasa ao devedor. 0 bem comum na rei
,00 obrigacional traduzasolidariedademe'
diante a coopera,oo dos individuos para
satistacao dos interesses patrimoniais red
procos, sem comprometimento dos direito
da personalidade e da dignidade do credo
e devedor" (ROSENVALD, 2005).

Nao obstante, pode urn terceiro vir a inter

ferir neste processo, lesando a funcao social d

contrato, na concep~ao de que a sociedade que!

que este seencerre naturalmente, satisfazendo a
partes, pois, como visto, 0 inadimplemento nao

saudavel para 0 desenvolvimento economico de
qualquer sociedade.

Afastando-nos urn pouco do campo patrimo

nial, podemos nos lembrar do famoso "Ricardao"

no ambito das rela~oes de famflia. Ora, 0 sujeito

popularmente conhecida como "amante" nada

rnaise que urn terceiro ofensor a rela~ao contratu'

al do matrimonio (ou do companherismo), sendo

que 0 pr6prio C6digo Civil e enfatico em recha~ar

tal situa<;ao, quando, alem de pregar a fidelidade

como uma das obriga<;oes conjugais, dispoe

seu Art. 1513 que"e defeso a qualquer pessoa,

direito publico ou privado, interferir na comunhao

de vida instituida pela familia".

Nelson Rosenvald, para claramente exempli

ficar estasltuacao, traz a lernbranca 0 caso referen

te ao cantor "Zeca Pagodinho", 0 qual, em meio a

execucao de urn contrato de publicidade que ha

via entabulado com uma fabrlcante de cervejas (a

Schincariol), aceitou proposta de outra fabricante

do mesmo produto (a Ambev), rompendo aquele

primeiro contrato, passando a, "de uma ora para

outra", aparecer na televisao em propaganda des

ta ultima - isto ap6s aparecer, pouco tempo antes,

em propaganda relacionada ao contrato lnadim

plido (ROSENVALD, 2007).

o C6digo Civil traz em seu Art. 608 uma pena

privada a incidir sobre 0 aliciador: "Aquele que ali

dar pessoas obrigadas em contrato escrito a pres

tar service a outrem paqara a este a lmportancla

que ao prestador de service, pelo ajuste desfeito,

houvesse de caber durante 2 (dois) anos",

a que a funcao social do contrato provoca

aqui e um acionamento direto do terceiro pela

parte prejudicada no contrato interrompido,

e nao apenas a responsabilizacao direcionada

contra a parte allclada, pela tradicional teoria da

inadimplencia,

5 - Conclus6es.

Todo direito subjetivo deve ser analisado,

no ambito juridico, nao apenas conceitualmente,

mas - e em especial - por seu aspecto funcional.

devendo 0 seu exercicio se dar em conformidade

com os interesses sociais, sob pena de constituir

abuso nao tolerado pelo ordenamento juridico.

Nao ha rnais que se falar em codifica~oes ci

vis impermeaveis a normas de interesse publico,

pois rela~oes juridicas estabelecidas no ambito

privado tambem se prestam a incidencia da soli

dariedade e, de resto, aos preceitos constitucio

nais. Deve haver sempre, portanto, uma filtragem

constitucional mesmo em normas direcionadas as

rela~oes pretensamente apenas privadas (relacio

na-se 0 tema com a chamada "eficacia horizontal

dos direitos fundamentais" reconhecida pelo STF,

por exemplo, no RE201.819/RJ).

IJornada de DireitoCivil e Processual Civil

a direito nao pode serformado somente por

enunciados rigidos advindos apenas de fonte le

gislativa. Eprecise que 0 aplicador dos enunciados

nos casos concretos preencha-os com os valores
constitucionais atuais, ensejando uma verdadeira

producao do direito, e nao mera interpretacao,
sendo as dausulas gerais meios incisivos para 0

alcance de tal mister.

A clausula geral carrega esta necessaria aber

tura a elementos a serem trazidos pelo julgador

na producao da norma concreta, abarcando inclu

sive suasconsequencias, nao seconfundindo com

os chamados "conceitos juridicos indetermina

dos", que ja trazem 0 resultado da interpretacao

a ser feita pelo magistrado em relacao aos seus

termos.

Advinda da diretriz da socialidade, a funcao

social do contrato, juntamente com a boa-fe obje

tiva e a justice contratual, impoe condicionamen

tos finalisticos a outrora aclamada autonomia da

vontade'.

Parcela da doutrina, como Humberto Theo

doro Junior, enxerga na funcao social do contrato

apenas urn aspecto externo, ou seja, algo havido

apenasentre aspartes e a sociedade, pois a boa-fe

objetiva se encarregaria de impor a eticidade in

ternamente entre as partes. Ja outros estudiosos,

como Flavio Tartuce, entendem que a funcao so

cial pode incldir tanto interna como externamen

te, 0 que foi adotado no enunciado no. 360 das

jornadas de direito civil promovidas pelo Conse

Iho de Justi~a Federal.

A incidencia da fun~ao social do contrato (ou

o seu aspecto externo, para aqueles que enten

dem que incide tambem internamente) se mostra

flagrante em tres situa~oes prMicas: quando 0 ne

g6cio e benefico para as partes, mas prejudicial a

sociedade; quando 0 neg6cio e benefico para as

partes e para a sociedade em geral, mas acaba por

ofender urn terceiro; e, por fim, quando 0 neg6cio

juridico beneficia as partes e a sociedade, mas urn

5 A doutrina, em razao disto, vem substituindo esta expressao
par "autonomia privada", que pretende significar a autonomia
da vontade ja devidamente condicionada a funl;ao social do
contrato, a boa-fe objetiva, e a justi~a contratual, ou seja, a
ordemjuridica vigente.
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terceiro vem a intervir em sua execucao, prejudi
cando seu natural desenvoivimento.

Deve-se ter a conscienda de que, ao contra

rio do que taivez se possa imaginar em uma pri

meira lmpressao, 0 principio do pactasuntservan
da nao resta abandonado pelo influxo das novas

concepcoes ora tratada, mas sim reforc;ado "me
diante 0 compromisso harrnonico entre as partes

e a sociedade", pois "0 corpo sociai, ate algum

tempo reputado como um desconhecido, assume

postura colaboracionista de preservacao dos pac

tos econornlcos" (ROSENVALD, 2007).
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"Ele se lembra de um tempo, de um

modo de se imaginar, que 0 deixa por sua con

ta e risco. Nao hi! como escapar do aperto de

suas lembrancas. E assim ele trafega por dois

mundos, inseguro em ambos, sempre desequi

Iibrado, brincando de emergir da pobreza sem

fundo, cuidando para que sua raiva atinja 508

mente os que estao nas mesmas condicoes".

BarackObama, 2008, A origem dos meus

sonhos, 3'1 edkeo. p.329.

Resumo

o presente artigo apresenta uma analise

quanta it dlnamica social e suas consequencias
na estrutura das famflias na sociedade contempo

ranee sob a nova ordem constitucional brasileira,

instaurada pela Constituicao Federal de 1988, na

construcao do conceito jurfdico de famflias simul

taneas, com 0 objetivo de prom over uma reflexao

sobre 0 tema. Trata, ainda, da possibilidade de su

peracao da incapacidade legal de sua regulamen

tacao, atraves de uma interpretacao jurfdica infor

mada pela apllcacao dos principios da dignidade

da pessoa humana, da protecao it familia e da soli

dariedade, para 0 reconhecimento de seusefeitos

previdenciarlos e da possibilidade de rateio de be

neflcio de pensao por morte neste ambito.

Palavras-chave: direito; familia; casamento;

uniao estavel: famflias sirnultaneas: previdencia

rio; beneffcio; principios.

Abstract

This article presents an analysis of the social

dynamic in the families' structure transformations

through the new Brazilian constitutional order to

promote a reflection about the construction of
the simultaneous families' concept. In this sense,

this work defends the possibility to overcome the

legal rules incapacity to follow this social transfor

mation through a juridical interpretation guided

Juiza Federal Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann

by the human dignity warranty, the family consti

tutional protection and the solidarity principle to

face this question and to assure their social secu

rity effects.

Key-words: law; family; simultaneous fami

lies;social security; constitutional rights.

A dlnarnica social traz uma serle de possibi

lidades nas relacces interpessoais que 0 direito

positivo, considerado como conjunto de normas
postas em um determinado ordenamento juridi

co, nao consegue alcanc;ar. A multipllcidade dos

contornos familia res na atual sociedade brasileira

e especialmente a simultaneidade, muitas vezes

existentes nestes lac;os e vinculos, permitem visu

alizar relacoes que nao seenquadram nos mol des

legalmente definidos e que, contudo, justa men

te por tais clrcunstanclas, demandam protecao

jurfdica e nao devem ser esquecidas do amparo
previdenciarlo, com 0 objetivo de assegurara dig

nidade dos indivfduos envolvidos nesses mundos

concorrentes.

Assim 0 tema proposto envolve, justa mente,

uma reflexao sobre 0 fenorneno da simultaneida

de de nucleos familia res e seus possfveis efeitos

jurfdicos, especialmente no contexte previden

ciario, para definir as possibilidades de rateio de

beneffcio e a multiplicidade de aspectos derivada

da propria riqueza e diversidade ja mencionada

das relacoes humanas em uma sociedade sob

constantes transformacces tecnolog~, espe

cialmente na cornunicacao e na inforrnacao, cuja

crescente velocidade, revolve e altera seusvalores

e anseios.

De inlclo, torna-se necessarlo, como corte

metodoloqico, explicitar que, como os filhos tern
protecao autonorna no ordenamento jurfdico vi

gente, este artigo tratara da questao dos efeitos
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prevldenciarios nas familias simultaneas apenas

em relacao aos conjuqes, companheiros e compa

nheiras, firmando-se a dispensa de novas refen[,n
cias a tais limites ao lange do texto.

De outro lado, a questao trazida a analise

nesta oportunidade traz uma dificuldade preli

minar qual seja a ausencla de uma estrutura nor

mativa dentro do ordenamento jurfdico brasileiro

que a discipline de forma adequada e precisa,pela

propria incapacidade normativa de acompanhar

as rnodificacoes de uma sociedade, seusobjetivos
e valores ao lange do tempo.

Com efeito, para a construcao do alicerce ju

ridico necessarto a reflexao proposta mostram-se

bem adequadas, ao exercicio hermeneutico exigi

do na hipotese, as conslderacoes de Ruzyk1 que

ao tratar da amblencla do fenorneno das famflias
simultaneas afirma que:

'Trata-se do reconhecimento de que a
familiaea realidade social e hist6rica que pre
cede 0 direito posltlvo, e que, nada obstante
isso, demandasua apreensao. Esta nao secon
funde com a constituicao de modelos fecha
dos que engessem a realidade, mas, stm, na
possibilidade de lnsercao no sistema jurfdico
de racionalidades a ele alheias como a priori,
que se mostre aptasa gerar efeitos no ambito
do direlto.

Seecertoque alguns arranjos familia res

seapresentam de antemao como predefinldos

no direito positivado, com maior ou men or

refinamento concettual, essa afertcao. antes
de implicar conclusao acerca da exdusao de
outros arranjos, deve ser lida como slntorna

tica da abertura do direito a outras realidades
familia res. A lnsercao destas no ordenamento
H sobretudo com 0 reconhecimento de sua efi
caciajuridica - seopera mediante uma abertu
ra seletiva.

A seletlvldade nao e determinada, en
tretanto, como regra, par modelos previos de
exclusao, mas, slrn, pela construcao normativa
realizada em concreto, por meio de um mete

do simultaneamente topico e sistematico, que,
sem descurar da demanda social concreta, a
apreendealuzde um sistema vistocomotota
lidadeordenada, aindaque aberta.

, (RUZYK, 200S. p.37)

Essa ampla abertura apluralidade de ar
ranjos familia res pode encetar possibilidade
em tese, de ingresso no sistema, inclusive, d~
formacoes familia res que sejam qualificada~

pela marca da stmultaneldede"

Outro obstaculo que emerge para a aceita

c;:ao de efeitos jurfdicos previdenciarios nas farnf
lias slrnultaneas estrutura-se sob a ideia de qu

seu reconhecimento corresponderia acircunsr;

cia social legalmente vedada, com proximidad

intrinseca ao conteudo da bigamia situando-se

portanto, na area definida da i1icitude, 0 que pe

so nao servir de fundamento adequado e ajustad

para a ausencia de amparo previdenciario aos i

dividuos envolvidos dentro do principio da prot

c;:ao aentidade familiar e da dignidade da pess
humana.

Mesmo neste tema da bigamia Ruzyk' apr

senta importantes conslderacoes no aspecto d
seus possiveis efeitos juridicos ao afirmar que

da que

"abigamia- tomada como a pluralida

de vfnculos formals de conjugalidade fun
des, como tais, no casamento - seja inseri
no sistema jurfdicocomosituacao ldentlfica
no ambito da lllcitude. e ineqavel que se tra

de hip6tese apta a produzir efeitos jurldlco
seja pela possibilidade de caracterizacao dec
samento putative na perspectiva do c6njug
de boa-fe, au, mesmo, pelo carater suigenei
do regime de invalidade do casamento, q
nao sevincula, de modoabsolute, ao brocar
quodnul/un est nul/un producit effectum.

Portanto, 0 argumento de que 0 rateio d

beneficio da pensao por morte nas hlpoteses d.e
familias slrnultaneas corresponderia a ate i1icito

como resultado dos efeitos proprios da blqami

- nao semostra apto a tuteiar 0 tema quando an

lisado sob anqulo diverse do individuo, que, lso

ladamente, realiza a bigamia pelo desrespeito a
normas de impedimento ao matrimonio, e pass

a considerar anqulo diverso, qual seja0 dos indivi

duos que compoem asentidades familia ressimu

taneas, tendo em vista a protec;:ao da famflia con

sagrada pela Constituic;:ao Federal de 1988,

'(RUZYK, 200S, p.1S/16)

passa a definir expressamente novos parametres

de lnterpretacao para 0 campo do direito de fami

lia, passando, implicitamente, a valorar 0 afeto nas

relacoes familia res, chegando a consignar expres

samente como entidade familiar, por exemplo,

tarnbern a comunidade formada por qualquer dos

pais e seus descendentes, nos termos do §4° de

seu artigo 226, firmando a partir dai uma abertura

ao conceito de familia consagrado no Codiqo Civil

de 1916,que dava primazia a relacao conjugal pri

maria nascida do matrimonio.

A poslcao apresentada nao corresponde a

entendimento uniforme na doutrina, que guarda

resistencia ao acolhimento juridico das famflias

simultaneas a partir de interpretacao firmada sob

uma apreensao do tema de forma mais fincada no

ordenamento juridico positivo. Neste ponte, cabe

destacar a poskao de Maria Helena Diniz", que

cuida do que denomina de direito convivencial,

diferenciando juridicamente, contudo, a famflia da

entidade familiar, e estabelecendo a exiqencia de

determinados elementos como essenciais aconfi

quracao de uma unlao estavel, como a diversida

de de sexes, ausencla de matrimonio civil ou de

impedimento matrimonial entre os conviventes,

notoriedade de afeicoes reciprocas, honorabilida

de, fidelidade ou lealdade, referindo ponderacoes

relativamente a coabitacao, como um de seus

elementos, criando na ausencia de tais elementos

uma sociedade de fato. Menciona a dependencla

econornica como elemento secundario da unlao

estavel, distanciando-se, neste aspecto, da abor

dagem do tema proposto aos efeitos previdenci

aries ora em exame, na medida em que neste am

bito, a dependencla economica eessencial, ainda

que possa ser presumida.

Ademais a posicao doutrinaria mencionada

guarda significativa relevancia no sentido de bem

diferenciar 0 casamento e 0 vinculo juridico dele

derivado e todas as suas consequenclas juridicas

da reflexao proposta que de forma alguma nega

tais efeitos juridicos exclusivos ao matrimonio,

nem tampouco desconhece a existencia de mul

tiplos relacionamentos cujo concurso nao resulta

'(DINIZ, 2008, p. 368/382)

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

no seu reconhecimento como entidade familiar,

por fatores multiples, como, por exemplo, a au

sencia de afeicao familiar. de mutua assistencia,

e de perrnanencia, ainda que sempre, em ultima

analise, acabem gerando a possibilidade de efei

tos previdenciarios na qestao dos recursos pelos

respectivos parceiros de segurado do beneflcio

previdenciario de pensao por morte de filhos me

nores ou invalidos seus, eventualmente nascidos

destes relacionamentos ocasionais ou esporadi

cos, concorrentes ou nao de entidade familiar.

a que se propce nesta oportunidade, contu

do, e 0 reconhecimento e a protecao juridica de

fenorneno social diverse qual seja 0 das familias

simultaneas e dos individuos envoividos nes

tas entidades famfliares que nao se ajustam aos

moldes legais estabelecidos, mas que possuem 0

atributo da afeicao familiar, da mutua assistencia,

com 0 objetivo de Ihes reconhecer 0 respectivo

amparo previdenciarto, pautado no principio da

solidariedade e assim garantir aefetiva protecao

afamflia sob uma tnterpretacao pautada na digni

dade da pessoa humane, enquanto fundamento

do Republica Federativa do Brasil.

Alias, 0 afeto enquanto atributo intrinseco

nos multiples arranjos familia res tem sido exa

minado por seus efeitos juridicos proprios. Neste

ponto cabe mencionar Russot 'que ao analisar 0

tratamento juridico do afeto nas relacoes familia

res afirma que:

"Na orqanlzacao juridica da famflia ga

nha dirnensao e lrnportancia 0 principle jurldi

codo afeto.Antes de postar-se somentecomo

elaboracao doutrinarla, tarnbern possui arrimo

legal."

Eapresenta, em seguida, 0 lastro constitucio

nal do principio no §8° do art. 226 da Constituicao

Federal que assim se firma:

"0 Estado assequrara aassistencia afamf

Iia na pessoa de cada um dos que a integram,

criando mecanismos paracoibira violencia no

ambito de suas rela<;6es. "

'(RUSSOT, 2009, p.28)
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Assim, as relacoes familiares e sua disciplina

jurfdica passam a abrigar novas conceitos como 0

do parentesco socioafetivo, a partir dos princfpios

constitucionais instaurados pela Constltuicao Fe

deral de 1988. Heloisa Barboza,' enfrenta 0 tema

da seguinte forma:

"A constituicao Federal de 1988 promo
veu profundas alteracoes no Direito de Fami
lia, nao 56 para harrnoniza-lo com as valores
ali consagrados, como tambem para concluir
e sedimentar a processo de recepcao da reali
dade social pelo ordenamento. As diretrizes ju

rfdicas que regem as refacoes familia res fcram
constitucionalmente esrabelecfdas, dentre as
quais se destacam as principios da dignidade
da pessoa humana e da solidariedade. A fami
lia, ate entao slnontmo de casamento, passou
par sensfveis transformac;6es em sua vocecao
e forma de constltulcao, em razao de fatores

econ6micos e socials, aos quais seagregam os
efeitos da bfotecnoclencta. Novos arranjos fa
miliares surgiram, desafiando a ordemjurfdica.
o afeto ganhou relevancta perante 0 Dlrelto,
gerando vfnculos, dlreitos e obrigac;:6es na or
bita familiar."

Dos questionamentos apresentados quanta

aos efeitos juridicos da protecao constitucional

a entidade familiar a partir dos individuos que a

integram, percebe-se uma interseccao quanto ao

principio da solidariedade, que tarnbem constitui

um dos fundamentos do direto previdenciario e,

portanto, deve ser considerado na defintcao dos

seus possiveis efeitos juridicos relativamente as

familias slrnultaneas.

Quanto ao principio da solidariedade no di

reito previdenciarlo, instrumento de grande im

portancla na reflexao proposta e para analise da

possibilidade de rateio de beneficios no concurso

de entidades familia res, cabe considerar as pala

vras de Horvath Junior' que assim estabelece:

"Solidariedade social significa a contri
buicao do universo dos protegidos em bene
ffcio da minoria. Precisamos eliminar a ldeia

de que os beneffcios prevldenclarios so sao
concedidos a quem esteja em situacao de im

possibilidade de obtencao de recursos para

'(BARBOZA. 2009. p. 25)

'(HORVATH JONIOR. 2004. p.50)

sustento pessoal e de sua famflia, pais isso
nee corresponde atotalidade dassituaC;:6es. 0
sistema protetivo visa amparar necessidades
soclais que acarretam a perda ou diminuic;:ao
dos recursos, bem como struacoes que provo
quem 0 aumento de gastos. No momento da
contribuicao ea sociedade quem contribui, no
momento da percepcao e 0 indivfduo quem
usufrui. Daf vem 0 pactode gerac;:6es ou prin
cipia da solidariedade entre gerac;:6es. Os nao
necessitados de hoje, contribuintes, serao os
necessitados de arnanha, custeados por novas
nao necessitados que surgem."

E ineqavel, portanto, que a familia conside

rada na leqislacao definida pelo Codiqo Civil de

1916 passou por intensas rnodificacoes, criando

o ambiente que produziu a Constltuicao Federal

de 1988, ficando estabelecida uma nova protecao

juridica da familia e sua apreensao no direito pre

vldenclario. A toda evidencia, as transforrnacoas

das relacoes familia res, seus valores e arranjos,

perrnanecerao ocorrendo em um processo conti

nuo e imutavel insito a sociedade contemporansa

que passa a absorver a nocao mesmo de uma

institucional dos modelos e valores tradicionais da

propria sociedade conternporanea,

Poder-se-ia mesmo absorver a ideia de crise

da modernidade atingindo os mais diversos seg

mentes da sociedade e 0 do seu proprio direito 

enquanto conduta humana disciplinada em orde

namento de normas pactuadas pelo Estado como

poder. Neste sentido Baratta'chega a afirmar que

"se a crise e tao profunda porque sua causa foi

conqenlta no surgimento da modernidade, talvez,

para sair dela, devamos rever a propria Iinguagem

eo aparato conceitual com os quais foram funda

dos 0 Estado e 0 direito modernos".

No campo do direito, 0 ramo previdenciario

talvez seja um dos mais sensiveis a mencionada

crise da modernidade, por sua proximidade intrin

seca a dinamica social, suscitando uma crescente

dificuldade para que leqislacao respectiva constl

tua instrumento precise e adequado a disciplina

das relacoes sociais e das necessidades carentes

do amparo previdenciario, especial mente nos

'(KOSOVSKI (Org.), 1995, p. 124)

beneficios ligados aos novos e rnultiplos vfnculos

familia res sujeitos, conforme ja afirmado, a cons

tantes transformacoes em face dos moldes legal

mente previstos.

Ou seja, quando a leqislacao previdenciaria

estabelece 0 beneficio da pensao por morte que

tem fundamento na Constituicao Federal de 1988

e esta disciplinado no art. 74 da lei 8.213/1991' e

no Regulamento da Prevldencla Social' - que al

guns autores c1assificam como prestacoes por

continqencias familiares, definindo, Goncalves, 0

mencionado beneficio como "prestacao devida

exclusivamente aos dependentes do segurado,

em razao de sua morte"" -, nao estabelece conte

udo valoratlvo, quanta ao conceitos aproveitados

do direito de familia, sequer ao ramo do direito

civil como genero , na direcao da definicao desta

dependencia e do reconhecimento dos respecti

vos beneficiaries.

No particular, 0 legislador previdenciario

destacou como objetivo da norma a necessidade

de dernonstracao tanto da qualidade de segu

rado, quando de sua morte real ou presumida,

quanta da dependencia economlca apurada em

relacao aos seus beneficiaries legal mente previs

tos de forma hipotetica.

'Art. 74.A pensao por morte seradevida ao conjunto
dos dependentes do segurado que falecer,
aposentado ou nao, a contar da data: (Redacao
dada pela Lei n° 9.528, de 1997)
1-do 6bito, quando requerida ate trinta dias depois
deste; (Inclufdo pela Lei nO 9.528, de 1997)
II - do requerimento, quando requerida apes 0

prazo previsto no inciso anterior; (Inclufdo pela Lei
n° 9.528,de 1997)
111- da declsao judicial, no casode morte presumida.
(Incluido pela Lei nO 9.528, de 1997)

'Art. 105. A pensao por morte sera devida ao
conjunto dos dependentes do segurado que falecer,
aposentado ou nao, a contar da data:
1-do 6bito, quando requerido ate trinta dias depois
deste; (Reda~ao dada pelo Decreto nO 5.545, de
2005)
11- do requerimento, quando requerida apos 0 prazo
previsto no inciso I; au
III - da decisao judicial, no caso de morte
presumida.

" (GON~ALVES. 200B. p. 1B2).

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

Tal interpretacao prevalece em diversos co

rnentarios e anotacoes a leqlslacao previdencia

ria brasileira, como se observa em Kemmerich 11

que registra varlos precedentes jurlsprudenciais

que em seus termos conferem precedencia a de

pendencia economlca havida entre 0 segurado e

aqueles que devem ser os destinatartos da pensao
em razao de sua morte, ressalvando-se as hipote

ses de dependencla presumida.

A leqislacao que disciplina a previdencia

mostra preocupacao com a definicao dos depen

dentes do segurado para efeitos previdenciartos,

estabelecendo como tais 0 conjuqe, a companhei

ra, 0 companheiro e 0 filho nao emancipado, de

qualquer condtcao, menor de 21 (vinte e um) anos

ou Invalldo".

Nos termos postos, a leqlslacao ja apresenta

elementos provenientes do direito civil, nao sen

do possivel alteracao do seu conteudo, devendo,

no entanto, serem eles interpretados a partir dos

princfpios constitucionais como anteriormente

destacado. Assim, 0 entendimento de a vida em

cemum, sob 0 mesmo tete, more uxorio, nao ser

indispensavel a caracterizacao do concubina

to - como consta da surnula nO 382 do Supremo

Tribunal Federal -, nao poder ser ignorado para a

caracterlzacao da qualidade de dependente, para

fins previdenciarlos, da companheira ou compa

nheiro demonstra a aptidao do sistema legislativo

previdenciario para uma interpretacao conforme

a constltuicao.

De igual forma, a percepcao de prestacao ali

menticia paga ou devida por segurado a ex-conju

ge ap6s separacao ou divorclo ou ainda a ex-com

panheiro ou companheira conduz a interpretacao

quanta aos efeitos de tal sltuacao na definicao da

pensao por morte de tal segurado, 0 que muitas

vezes irnpllcara na ccncorrencla com 0 novo con

juge ou ainda com companheiro ou companhei

ra, distanciando-se, mais uma vez, no particular,

a interpretacao da norma previdenciaria daquela

apllcavel a norma civil.

" (KEMMERICH, 2000, pp.160/161)
12 Art.16da lei 8.213, de 24 dejulhode 1991,coma reda<;ao dada

pelalei9.032,de 28 de abril de 1995.
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Assim, afiqura-se, portanto, extremamente

delicada a questao da exclusao de efeitos previ

denciarios na entidade familiar concorrente a fa

milia construida sob 0 vinculo matrimonial sob 0

fundamento de que, assim nao procedendo, estar

se-ia reconhecendo a bigamia, enquanto instituto

afeto a exlstencta de impedimento matrimonial e

a conduta individual contraria a norma, que como

ja examinado anteriormente, nao revela, contudo,

a principio, a solucao mais adequada a questao

posta a partir da protecao constitucional a enti

dade familiar e a garantia da dignidade da pessoa

humana dos individuos envolvidos no fenorneno

social mencionado e em exame.

Assim, por exemplo, Goncalves" ao discor

rer sobre a morte do segurado como fato desen

cadeador do beneficio mencionado, afirma que

"essefate cria situacao de necessidade social, pois

aqueles que dependiam economicamente do se

gurado ficam desamparados sem 0 auxilio finan

ceiro de quem provinha sua subsistencla.", Nesta

linha, conclui que em consequencia, "mister se faz

a cobertura prevldenciarla dessa situacao, pois

nenhum regime previdenciario pode ser conside

rado completo sem a previsao deste risco social

dasslco.?"

Portanto, mesmo que a leqislacao previden

ciaria tenha definido os parametros para os possi

veis dependentes - consignando expressamente 0

conjuqe, companheiro ou companheira como de

pendentes do segurado, nesta c1asse, para autori

zar a percepcao da pen sao por morte - nao tern,

a norma, a aptidao de prever todas as hipoteses

legais de autorlzacao da concorrencla entre tais

dependentes e do respective rateio de beneficio.

Com efeito, serao sempre necessaries tempe

ramentos da norma atraves da apllcacao dos prin

cipios constitucionais ja destacados, na absorcao

e na utilizacao dos institutos do direito civil como

familia, casamento, uniao estavel, capacidade e

parentesco, na medida em que guarda, 0 direito

previdenciario, uma vocac;ao peculiar de amparo

financeiro em decorrencia da dependencia eco-

13 lbdem, p. '82.

14 lbdem, p. '82

nornlca com 0 segurado, ate mesmo pelos efeit

irradiantes do principio da solidariedade enqua

to fundamento do direito previdenclario.

Assim, a sltuacao que se coloca envolve

necessidade social nascida da morte do segurad

para aqueles que dele dependiam economi

mente em vida, quando este individuo nao esta

sob uma estrutura familiar tradicional, e, ao co

trario, estava situado em um contexte de simult

neidade de laces familiares nao autorizados pel

sistema legal estabelecido, ou ate vedados co

nas unlces de pessoas do mesmo sexo.

Desta forma, a partir dos conceitos utilizad

no direito civil, mas com alicerce constitucional

interpretacao a ser utilizada deve observar que

direito previdenciarto apura a existencla dos d

pendentes com 0 fim de reconhecer a pensao

morte sob 0 fundamento da necessidade soci

verificada em cada situacao em concreto, e, ne

objetivo, avanc;a nos conteudos juridicos dest

conceitos, estabelecendo a respectiva legislac;a

o concurso e 0 rateio em partes iguais entre tod

os dependentes habilitados a pensao, poden

cada uma dessas cotas-partes ser inferior ao sal.

rio minimo, nao se descuidando, contudo do pri['i

cipio da solidariedade e do principio da dignida

da pessoa humana para nao afastar 0 cabimen

do rateio de beneficio na hipotese de ser demons

trada a exlstencla de familias slmultaneas.

Como a pensao por morte traz essa vocac;

ao rateio em funcao da natureza de prestacao pr

videnciarla substitutive, por sua propria essenc

solidaria, do amparo prornovido, em vida, pel

segurado aos seus dependentes, muitas quest6

afetas a dlvlsao dos beneficios ja estao previst

em lei - como na orientacao legislativa segundo

qual a pensao por morte nao sera protelada pel

ausencla de habilitacao de outro possivel depe~

dente, sendo que qualquer inscrkao ou habilit~

c;ao posterior que importe em exclusao ou inclq

sao de dependentes somente produzira efeito

contar da data da inscric;aoou habilitac;ao, nos

mos do art. 76 da lei nO 8.213/1991.

A mencionada norma e a interpretac;a

proposta no sentido de reconhecer efeitos pre

videnciarios nas familias simultaneas, contudoi

nao afasta a necessidade de sua efetiva apuracao,

em cada caso em concreto, da afeicao familiar e

da mutua asslstencia e partllha, que excluem da

protecao previdenciaria os parceiros ou parceiras

ocasionais ou esporadicos do segurado e cujos

relacionamentos fogem ao conteudo afetivo de

entidade familiar, mesmo na amplitude propria ao

tema quanta aos seus integrantes, inclusive quan

to ao genero ou simultaneidade, que nao deve ser

confundida no particular. Dai resultando a perrna

nente possibilidade de controle quanto a correcao

dos atos administrativos que reconhec;am 0 rateio

do beneficio de pensao por morte quando apura

da a ocorrencia de familias simultaneas.

Outras hipoteses de rateio ou mesmo de

concessao do beneficio aludido nao estarao le

galmente previstas, por guardarem peculiarida

des proprias da dina mica social que as afasta do

perfeito ajuste legal, surgindo, al, a importancia

da questao posta sob reflexao, na parte que toea a

existencia destas familias sirnultaneas, 0 que rnul

tas vezes exiqira da Adrninistracao Prevldenciarla

e, especialmente, do judiciario, seu enquadramen

to e disciplina nos casos concretos.

Mas, a tarefa proposta no sentido de que a

reflexao apresentada autorize uma interpretacao

pela prevalencia do reconhecimento do amparo

previdenclario asfamilias slmultaneas - a partir de

uma interpretacao sob as diretrizes do principio

constitucional da protecao das entidades familia

res, da solidariedade na cobertura previdenciaria

e especialmente da dignidade da pessoa humana

- apresenta elevado grau de dificuldade tanto pela

complexidade do fenorneno social indicado como

pelos obstaculos de sua efetiva deteccao.

Ate porque, nos processos administrativos e

judiciais nos quais seu reconhecimento e busca

do, a construcao probatoria tem papel essencial,

gerando, muitas vezes situac;6es de dificil deslinde

pelas proprias imperfeic;6es do respective proces

so de reconstruc;ao historica dos fatos, ao que se

acresce a necessidade de sensibilidade e precisao

na interpretac;ao que deve conduzir suas resolu

c;6es, afetada diretamente pela ausencia de diretri

zes legais uniformes a tutelar esta crise de valores

e das relac;6es sociais e familiares, que, contudo,

exigem um enquadramento juddico atento a re-

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

alidade social e aberto a asslrnllacao das novas

buscas e arranjos da sociedade, sempre pautado

em garantir a dignidade da pessoa humana dos

individuos envolvidos nestas situac;6es excluidas

de uma tutela legal expressa e definida, situacao

que se intensifica quanta a ocorrencia ate mesmo

por uma questao cultural de negativa da morte

pelos ocidentais, 0 que intensifica 0 papel da pre

videncla social e, assim, do Estado em substituir 0

amparo aos dependentes do segurado apos sua

morte.

Ou seja, como a definicao em concreto dos

beneficiaries da pen sao por morte, no entanto,

sofre efeitos diretos da dina mica social e de sua

natural aptidao de suscitar situac;6es novas nao

previstas expressamente em lei, sua solucao nao

pcdera prescindir do exercicio da interpretacao

em cada caso em concreto, com apoio na Cons

tltuicao Federal, e a partir dos seus principios tan

to ambito administrativo, pela propria autarquia

previdenciaria, quanta na area judicial, na maior

parte das vezes, a destinataria final das situac;6es

de maior complexidade

Assim, apllcando-se a interpretacao aponta

da, os companheiros ou companheiras nas uni6es

homoafetivas tern sido reconhecidos como bene

ficiarios da pen sao por morte de segurado, a par

tir do conceito de dependencia e vinculo firmado,

por mutua asslstencla. Atualmente sao tnumeros

os precedentes dos Tribunais patrios nesse senti
dO.'6

16 Neste sentido a jurisprudencia patria vem recanhecendo 0

direito aa beneffcia previdenciaria ou estatutario de pensao
par morte ao campanheiro ou companheira 50brevivente em
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uniao de pessoas do mesmo sexo, conforme 0 precedente
sequlnte:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIARIO. PENSAo POR
MORTE. RELACIONAMENTO HOMOAFETIVD. POSSIBILIDADE
DE CONCEssAo DO BENEFICIO. MINISTERIO PUBLICO. PARTE
LEGITIMA.
1 - A teor do disposto no art. 127 da Constitulcao Federal, " 0
Ministerio Publico e Institulcao permanente, essendel a funcao
[urtsdlclonal do Estado, incumbindo-Ihe a defesa da ordem
jurldica. do regime dernocratlco de direito e des interesses
socials e individuals indisponlveis." In casu,ocorre relvindkacao
de pessoa, em prof de tratamento iqualitar!o quanta a dlreltos
fundamentais.o que induz a legitimidadedo Mlnlsteric Publico,
para lntervlr no processo, como 0 fez.
2 - No tocante a vtolacao ao artlqo 535 do C6digo de Processo
Civil. uma vez adrnltida a rntervencao ministerial, quadra
asslnalar que 0 acordao embargado nao possui vrctc algum a
ser sanado por meio de embargos de declaracao: os embargos
interpostos, em verdade, sutllmente se aprestam a rediscutir
quest6es apreciadas no v. acordao. nao cabendo, todavia,
redecldlr, nessa trllha, quando e da indole do recurso apenas
reexprimir, no dtzer peculiar de PONTES DE MIRANDA, que
a juris prudencia consagra, arredando, sistematicamente,
embargos declaratorlos, com feicao, mesmo dissimulada, de
infringentes.
3 - A pensao por morte e : "0 beneffcio previdenclar!o devido ao
conjunto dos dependentes do segurado falecido - a chamada
familia previdenclarta - no exercicio de sua atividade ou nao
( neste case, desde que mantlda a qualidade de segurado),
ou, alnda, quando ele ja se encontrava em perceocao de
aposentadoria. 0 beneficio e uma presta<;ao previdenciaria
continuada, de carater substitutivo, destinado a suprir, ou
pelo menos, a minimizar a falta daqueles que proviam as
necessidades econ6micas dos dependentes. " (Rocha, Daniel
Machado da, Comentarios a lei de beneffcios da previd€mcia
social/Daniel Machado da Rocha, Jose Paulo Baltazar Junior.
4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe,2004.
p.2sll.
4 - Em que pesem as alega<;6es do recorrente quanto a
viola<;ao do art. 226, §3°, da Constitui<;ao Federal, convem
mendonar que a ofensa a artigo da Constitui<;ao Federal nao
pode ser analisada por este Sodalfcio, na medida em que tal
mister e atribu'l<;ao exclusiva do Pretorio Excelso. Samente
por amar ao debate, parem, de tal preceita naa depende,
abrigatariamente, 0 desate da lide, eis que nao diz respeito aa
ambito previdenciario, inserindo-se no capitulo 'Da Familia'.
Face a essavisualiza<;ao, a aplica<;aado direito aespecie se fara
a lu'z de diversos preceitos constitucianais, nao apenas do art.
226, §3° da Constitui<;aa Federal, levanda a que, em seguida, se
passa aplicar 0 direito ao caso em analise.
5 ~ Diante do § 3° do art. 16 da Lei n. 8.213/91, verifica-se que 0

que a legislador pretendeu fai, em verdade, ali gizar a conceito
de entidade familiar, a partir do modelo da uniaa estavel, com
vista ao direito previdenciario, sem exclusao, parem, da rela<;ao
homoafetiva.
6- Por ser a pen sao por morte um beneficio previdenciario,
que visa suprir as necessidades basicas dos dependentes
do segurada, no sentido de Ihes assegurar a subsistencia, ha
que interpretar os respectivos preceitos partindo da propria
Carta PoHtica de 1988 que, assim estabeleceu, em comando
espedfica:" Art. 201- Os planas de previdencia social, mediante
contribui<;ao, atenderao, nos termos da lei, a: [,..1
V ~ pensao por morte de segurado, homem ou mulher, ao
c6njuge ou companheiro e dependentes, obedecido 0 disposto
no§2°."
7 - Nao houve, pois, de parte do constituinte, exclusao dos
relacionamentos homoafetivos, com vista a produ<;ao de
efeitos no campo do direito previdenciario, configurando
se mera lacuna, que devera ser preenchida a partir de outras

fontes do direito.
8 - Outrosslm, 0 pr6prio INSS, tratando da materia, regulou,
atraves da Instrucao Normativa n. 25 de 07/06/2000, os
procedimentos com vista a concessao de beneficio ac
companheiro ou companheira homossexual, para atender a
derermtnacao judicial expedida pela jufza Simone Barbasfn
Fortes,da TerceiraVaraPrevidenciaria de Porto Alegre, aodeferir
medida liminar na A<;ao Civil Publica nO 2000.71.00.009347_0,
com eficacla erga omnes. Mais do que rezoavel, pols, estends-,
setal crtentacao, para alcancarsltuacoes ldenticas,merecedoras
do mesmo tratamento.
9 - RecursoEspecial neeprovido. (STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp
395904 RS 2001/0189742-2Relator(a): Ministro HEllO QUAGLIA
BARBOSA Julgamento: 12/12/2005 Orqao Julgador: T6 - SEXTA
TURMA DJ06.02.2006 p. 365 RIOBTP vol. 203 p. 138).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -PENSAD ESTATUTARIA
-CONCESSAD -COMPANHEIRO HOMOSSEXUAL -LEI DE
REGENCIA -LEI N'. 8.112/90 (ART. 217, I, "C") -DESIGNAC;AD
EXPRESSA -DISPENSA -DEPENDENCIA ECON6MICA DO
COMPANHEIRD -PRESUNC;Ao -ART. 241, DA LEI N'. 8.112/90
-UNlAO ESTAvEL HDMDSSEXUAL -NATUREZA DE ENTIDADE
FAMILIAR -ART. 226, § 3' C/C ART. 5', CAPUT E ART. 3', IV,
DA CONSTITUIC;Ao -COMPROVAC;Ao -MElDS ID6NEDS DE
PRDVA -ATRASADOS -TERMO INICIAL -DATA DO 6BITO
DO INSTITUIDOR -CUMULAC;AD DE APOSENTADDRIA DE
SERVIDOR COM DUAS PENS6ES ESTATUTARIAS DE MEDICO
-IMPOSSIBILIDADE -VEDAC;AD A CUMULAC;AD TRipLICE DE
ESTIPENDIOS -DIREITO A CUMULAC;Ao COM APENAS UMA
DAS PENSCES. I ~A atual Constltuicao nao vinculou a familia
ao casamento, pols abarcou outros modelos de entldades
familiares. Porem, essapluralidade de entidades nao se esgota
nas uni6es estaveis (art. 226, § 3°) e nas familias manoparentais
(art. 226, § 4°), pois 0 conceito de familia nao se restringe
mais a uniao formada pelo casamento, visando a procria<;a();
hodiernamente, sendo a afetividade 0 elemento fundante da
familia, outras form as de convivencia, alem da proveniente
do modelo tradicional, devem ser reconhecidas, como, por
exemplo, as unioes homossexuais. II -Ainda que nao haja
previsao legal para 0 reconhecimento das uni6es homossexuais
como entidades familiares, devem ser respeitados os principios
e garantias fundamentais da Constitui<;ao, cujas normas nao
podem ser analisadas isoladamente, devendo se subsumir
completamente aos princip'los constitucionais para obter
seu sentido ultimo. III -Observe~se que a propria Constitui<;ao
veda a discrimina<;ao (art. S°, caput), inclusive a fundada na
orienta<;ao sexual do individuo, hipotese de diferencia<;ao que,
por resultar da combina<;ao dos sexes das pessoas envolvidas,
e, por isso, apanhada pela proibi<;ao de discrimina<;ao por
motivo de sexo. Outrossim, ao reconhecer a dignidade da
pessoa humana como um de seus elementos centrais e
fundantes, 0 Estado Democratico de Direito, alem de proteger
os indivfduos de invas6es i1egftimas de suas esferas pessoais,
promete a promo<;ao positiva de suas liberdades. IV -0
legislador constituinte adotou, ainda, 0 principio da igualdade
de direitos, sendo pacifico na doutrina que, dependendo das
inumeras diferen<;as existentes entre as pessoas e situa<;6es,
podera haver tratamento desigual para elas, desde que essa
diferencia<;ao seja fundada em justificativa raciona!. No caso
das uni6es homossexuais, nao ha justificativa raciona!, mas
verdadeiro preconceito, 0 qual nao tem 0 condao de legitimar a
diferencia<;ao por orienta<;ao sexual, especialmente em face da
norma inserta no art. 3°, IV,que 0 proibe expressamente. V-Nao
se pode, assim, negar 0 carater de entidade familiar das uni6es
homossexuais alicer<;adas no amor mutuo, na convivenda
publica e duradoura e na assistencia reciproca, sendo
inadmissfvel que tais uni6es, por serem formadas por pessoas
do mesmo sexo, sejam tratadas como meras sociedades de
fato, sem a possibilidade de equipara<;ao ao companheirismo.
VI-A designa<;ao expressa, contida no art. 217, I, "c", da Lei nO.

8.112/90, visa tao-scmente a facilitar a cornprovacao, junto ao
orgao administrativo competente, da vontade dotal falecido(a)
servidor(a) em indicar 0 companheiro, ou companheira,
como beneficia rio da pensao por morte, sendo, portanto,
desnecessaria case a cornorovacao da uniao estavel venha a
ser suprida por outros meiosldoneos de prova. VII -Emnenhum
memento, a LeI nv, 8.112/90 estabelece que 0 companheiro
somente fara jus a pensao estatutarla se comprovar, atem
da desiqnacao expressa e da uniao estavel como entidade
familiar, a dependenda econ6mica com relacao ao lnstltuldor.
Ademais, se a companheiro que com prove uniao estavel
como entidade familiar se equipara ao conjuqe, nos termos do
paraqrafo unlco do art. 241, e certo que, assim como ele, esta
dlspensado de comprovar tal dependenda. VIII -Consoante 0

art. 40, § 6°, da Ccnstltukao de 1988, e vedada a percepcao de
proventos decorrentes de mais de uma aposentadoria, exceto
quando os cargos sao acumulavetsna ativldade,par possuirem
compatibilidade de horarios, conforme descrltos nas alfneas
"a", "b" e "c" do inciso XVI do art. 37 da Constltulcao. IX -Essa
regra tambem se aplica as pens6es estatutarlas, de modo que
a percepcao slmultanea de duas pens6es, autorlzada pela Lei
nv, 8.112/90 (art. 225), somente e permitida quando se tratar
de cargos, funcoes ou empregos acumulevels na atlvldade,
conforme estabelecido pela Constltulcao.X -0 instituidor das
pens6es pleiteadas percebta duas aposentadorias a conta
do regime da prevldencta dos servidores pnbliccs, porque se
enquadrava na htpotese da alinea "c" do Inclso XVI do art. 37
da Constitulcao, nao havendo, em tese, oblce a cumufecao
dos dais beneffclos pelo autor. No entanto, como 0 autor e
aposentado pelo Minlsterlo da Fazenda, e 0 nosso ordenamento
jurfdico veda a acumulaceo trfplfce. vale dlzer, a percepcao
simultanea de mais de dois estipendios oriundos de cargos,
fun<;oes ou empregos pUblicos, nao faz jus a cumula¢o de
sua aposentadaria com as duas pensoes de medico institufdas
por seu falecido companheiro, mas apenas com uma delas,. XI
~As parcelas atrasadas sao devidas a contar da data do obito
do instituidor, pois a presente a<;ao foi ajuizada menos de 5
(cinco) anos ap6s 0 falecimento deste, nao havendo se falar em
prescri<;ao, e, a teor do art. 215, da Lei nO. 8.112/90, a pensao
e devida a partir da data do obito do servidor. XII -Apela<;ao
da UNIAO e remessa necessaria desprovidas. Relator(a):
Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER Julgamento:
05/03/2008 6rgao Julgador: SETIMA TURMA ESPECIALIZADA
Publica<;ao: DJU - Data::10/11/2008 ~ Pagina::136/137 TRF2 ~

APELAC;Ao CIVEL: AC410639 RJ 2005.51.01.020261-0. Acessivel
em http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2125736/
apelacao-civel-ac-41 0639-rj-200551 01020261*0-trf2, em 29 de
setembro de 2009.

Olltras vezes a interpreta~ao mencionada

reclama aplica~ao em concursos de dependentes,

como 0 que frequentemente ocorre entre 0 c6n

juge feminino e a companheira, e ainda em com

posi~6es mais diversificadas, com ocorrencia nao

tao significativa em termos numerlcos.

Nessa esfera,0 c6njuge pode estar separado

de fatD e a sDluc;ao pode parecer mais simplificada

e em outras tal separa~ao pode nao ter ocorrido,

aD menos completamente, gerando circLinstancias

bem complfcadas para efetivar 0 rateio adequado

da pensao por morle na classe mencionada, es

pecialmente pela dificuldade de produ~ao de um

alicerce probatorio satisfatorlo e subsistente.
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Na sltuacao do concurso acima apresenta

do, apes ter sinalizado de forma robusta pelo re
conhecimento do rateio do beneficio previden

ciarID, conforme apurado nos termos da Sumula

159 do Tribunal Federal de Recursos ". alnda sob
o regime constitucional anterior, e, na atualfdade,

por inurneros precedentes no mesmo sentido ", 0

Judlclario passou a apresentar poslcao completa

mente diversa.

17 Sumula nO 159, do extinto Tribunal Federal de Recursos: "E
legitima a dlvlsao da per-sao previdendarla entre a esposa e a
companheira, atendidos os requisitos exlqldos."

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MlliTAR. PENSAco
COMPANHEIRA. DESIGNAC;AO PREVIA. DESNECESSIDADE.
UNIAc ESTAvEL COMPROVADA. RATEID COM EX-C6NJUGE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. l' DA LEI 8.917/94.
SEPARAC;Ao DE FATO. COMPROVAC;Ao. MATERIA FATICO
PROBAT6RIA. SUMULA 7/STJ.RECURSD ESPECIAL CONHECIDD
EIMPROVIDO.
1.0 Superior Tribunal de Justlcapossui entendimento firmado
no sentido de que 50% da pensao por morte de rnilitar e devida
aos filhos e a outra metade deve ser dlvidtda entre a ex-esposa
e a companheira, nao havendo falar em ordem de preferencia
entre elas.
2. Nos casas em que estiver devidamente comprovada a uniao
estavel, a ausencia de designa<;aoprevia de campanheira como
benefic"lMla nao constitui 6bice aconcessao de pensao vitalicia.

Precedentes.
3. Reconhecida a separa<;ao de fato do militar e sua ex~esposa

com base no contexte probatorio carreado aos autos, e vedada,
em sede de recurso especial, a reforma do julgado, nos termos

da Sumula 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 544.803/RJ, ReI. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA,julgadoem 28/1112006, DJ 18/12/2006p.464).
Acessfvel em <www.stj.jus.br> em 29 de setembro de 2009.
PREVIDENCIARIO E PRDCESSUAL CIVIL. PENSAO POR
MORTE. CONCORRtNCIA ENTRE ESPOSA E COMPANHEIRA.
POSSIBILIDADE. RATEID DO VALOR DO BENEFlcIO. ARTIGO 77
DA LEI 8.213/91. SUMULA 159 DD EXTINTO TFR. PROTEC;AO DO
ESTADOAFAMILlA.FALECIMENTDDDC6NJUGESOBREVIVENTE.
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSAo A BENEFICIARIA
REMANESCENTE: §1' DD ART. 77 DA LEI 8.213/91. CORREC;AO
MONETARIA. JUROS DE MORA. HONORARIOS DEADVOGADO.
APELAC;Ao DD INSS E REMESSA OFICIAL NAc PROVIDAS.
APELAC;Ao DAAUTORA PROVIDA.
1. A legisla<;ao previdenciaria exige, para fins de percep<;aa do
beneficio de pensao por morte de companheira, a comprova<;ao
da existencia de uniao estavel entre ela e 0 segurado falecido,
assim reconhecida como a convivencia duradoura, pUblica e
continuada, nos termos do art. 226, §3°, da CF/88.
2. Comprovada nos autos a uniao estavel entre a autora e 0

ex-segurado Marcilio Ferrini, nos termos do art. 226, §3°, da
CF/88, ela fazjus ao restabelecimento de sua cota do beneffcio
de pensao por morte decorrente do falecimento do ex~

companheiro, a contar da data do cancelamento indevido.
3. Nos term os do artigo 16, § 4°, da Lei 8.213/91, a dependencia
economica da autora em rela<;ao ao ex~segurado e presumida.
4. E legitima a divisao da pensao previdenciaria entre a esposa
e a companheira, atendidos os requisitos exigidos. (Sumula 159

do extinto TRF.)
5. A pensao par morte, havendo mais de um pensionista, sera
rateada entre todos em parte iguais. (Art. 77 da Lei 8.213/91.)
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6. Com 0 falecimento da esposa do de cujus aos
21.06.2003; cessou a sua cora-parte da pensaoe,a
partir de entao, 0 beneflcio deversserpagoem sua
integralidade, a autora, que e a unica beneficiarta
remanescente.
7.Revertera em favordesdemais a partedaquele cujodireito a
pensao cessar. (§l°do art. 77 da Lei 8.213/91),
8. A correcao monetaria deve ser calculada nos termos da lei
6.899/81,a partir do vencimento de cada parcela (Sumulas43 e
148do STJ).
9.Os juros demorasaode 1%(umporcento)aornes, apartirda
citacao.
, O. Verba honoraria mantida em , 0% {dezpor (ental sabre 0

valordasprestacoesvencidas atea datadaprotacaoasentence,
em conformidade com0 art.20, § 4°,do(PC, e ajurtsprudencla
desteTribunal.
'n.Apetacao doINSS e remessa alicialaquesenegaprovimento
e apetacaoda autora a quesede provimento.
(AC 2005.01.99.023520-4/MG, ReI. Desembargador Federal
Antonio Savio De Oliveira Chaves, Primeira Turma,e-DJF1 p.35
de 13/01/2009). Acessfvel em <www.trf'l.qov.br>....em 29 de
setembro de 2009.

Ou seja, 0 Judiciario mais recentemente fir

mou, tanto atraves de julgamento do Supremo

Tribunai Federai como do Superior Tribunal de

Justice, reievantes diretrizes jurisprudenciais no

sentido da impossibilidade do rateio do beneficio

de pensao por morte entre 0 conjuqe feminino e a

companheira19, tendo consignado a ideia de unlao

espuria adulterina nao amparada para efeitos pre
videnciarios, excluindo, nestes cases, 0 exame da

dependencia econornica havida antes do 6bito

enquanto alicerce dos beneficios prevldenciarlos.

Nesse sentido, tarnbem a Turma Nacional

de Uniformizacao seguiu recentemente identica

orientacao por maioria, com nosso voto vencido
'0

Prevaleceu assim, no julgamento mencio

nado da Turma Nacionai de Uniformizacao dos

Juizados Especiais Federais, a impossibilidade de

19 COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTIN\:Ao. Sendo 0 Direito
uma verdadelra ciencla, tmpossfvel e confundir tnstltutos.
express6es evocabulos, sobpenadeprevalecer a babel. UNIAo
ESTAvEL - PROTE~Ao DO ESTADO. A protecao do Estado a
uniao estavel alcan~a apenas as situa~6es legitimas e nestas
naoesta incluido 0 concubinato. PENsAo- SERVIOOR PUBLICO
- MULHER - CONCUBINA - DIREITO. A titularidade da pensao
decorrente do falecimento de servidor publico pressup6e
vfnculo agasalhado pelo ordenamento jurfdico, mostrando-se
impr6prio 0 implemento de divisao a beneficiar, em detrimento
da familia, concubina. ({RE 590779, Relator{a): Min. MARCO
AURtLlO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2009, OJe-059
DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 EMENT VOL-023S4-0S
PP-01058).Acessivel em <http://www.jusbrasil.com.br/busca?
q=uniao+estavel+concubina+&s=jurisprudencia&casas=STF>,

em 29 de setembro de 2009.
RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PENSAo POR MORTE. RATEIO
ENTRE CONCU81NA EVIUVA.IMPOSSIBILIDADE.
I - Ao erigiracondlcao de entidade familiar a uniao estavsf
inclusive facilitando a sua conversaoem casamento, porcerto
que a Constitulcao Federal e a leqislacao infraconstitucional
nee contemplaram 0 concublnato, que resulta de unlao entre
homem e mulher impedidos legalmente de se casar. Na
especle, 0 acordao recorrido atesta que 0 militarconvlvla com
sua legitima esposa.
II - 0 direito a pensao militar por morte, prevista na lei
5.774/71, vigente a epoca do cblto do instituidor, so deve
ser deferida aesposa, ou a companheira, e nee aconcubina.
Recurso especial provido. (STJ-RECURSO ESPECIAL: REsp
813175 RJ 2006/0018087-9Relator(a): Ministro FELIX FISCHER
Julgamento: 22/08/2007 Orqac Julgador: T5 - OJ 29.10.2007
p. 299). Acessivel em http://www.jusbrasil.com.br/busca?q=8
13175+&s=jurisprudencia&casas=STJ>, em 29 de setembro de
2009.

20 Acessivel ern-e https:llwww2Jf.jus.br/phpdoc/virtus/>,
mediante consulta ao inteiroteor do ecordao pelo mlmerodo
processo: 20077095016060-7.

rateio entre 0 conjuqe feminino e a companheira

que tinha sido acolhido na Vara e naTurma Recur

sal de origem, fixando-se como interpretacao pre

valente 0 reconhecimento da pensao por morte

previdenciarla exclusivamente ao conjuqe femini

no sobrevivente ao segurado.

o julgamento referido aplicando asnovas di

retrizes firmadas pelo Supremo Tribunai Federaie

Superior Tribunal de Justice ja mencionadas aca

bou afastando 0 rateio que, como dito, havia sido

reconhecido em favor de companheira e do con

juge feminino na sentence proferida pela vara de

origem e confirmada pela Turma Recursal respec

tiva, sob a premissa de que a sltuacao dos autos

estaria submetida, sem maiores temperamentos e

incursoes, as peculiaridades do suporte probate

rio no que tange aos aspectos da necessidade so

cial, ao conceito de uniao espurla adulterina nao

amparada pela leqislacao previdenciaria,

Contudo, a materia posta sob exame chama

a reflexao que, por seu turno, reclama uma analise

atenta e distanciada da dinamica da vida e das re

la~oes sociais interpessoais, 0 que acaba gerando

a ideia da impossibilidade de solu~oes juridicas

genericas, na medida em que nem sempre a uniao

concorrente ao casamento ajusta-se a ideia apre

sentada de i1icitude e muito mais, se aproxime do

conceito tratado de familia simultanea.

Muitas destas unioes excluidas do reconhe

cimento legai pelo concurso que envolve com

outra entidade familiar nada revelam de espurio,

mostrando situacao de subrnlssao ao conceito de

unlao, com vocacao familiar, como se fosse uma

especie de "famflia sirnultanea", Para assim serem

compreendidas, no entanto, muitos fatores de

vem ser buscados nas sltuacoes de fate em que se

apresentam, exiqlndo um exame probat6rio e de

lnterpretacao quanta a sua efetiva existencia .

Essas uni6es na maioria das vezes geram

filhos, 0 estabelecimento de um lar, a mutua as

sistencia, vinculos afetivos firmes e duradouros,

dependencia econornlca, tendo, algumas deias,

o reconhecimento e a aceltacao social, e princi

palmente a afeicao familiar, sendo que os efeitos

juridicos do afeto estao constitucionalmente re

conhecidos.

Tais sltuacoes ocorrem pelas mais diversas

causas, cujo exame nao se afigura possivel nesta

oportunidade, tendo em vista 0 envolvimento

de inumeros aspectos, muitos deles afetos a

ramos diversos do conhecimento como os de

ordem psicol6gica, cultural, social e muitas vezes

ate econornlca, que, em concreto, impedem a

completa ruptura de relacionamento familiar,

mas autorizam a construcao de uma verdadeira

familia sirnultanea de fate, gerando, com a morte

de segurado envolvido em tais circunstanclas,

uma dificuidade de ajuste a disciplina iegal

prevldenciaria ja estabelecida e a diretrizes

qenerlcas de interpretacao, 0 que reclama
sensibilidade do Judiciario para uma tutela

adequada dos respectivos conflitos, de forma a

prestigiar 0 amparo previdenclario na hip6tese

em concreto, afastando, e cerro, a ideia, de que
asfamilias slmultaneas correspondem a situacoes

freqUentes ou desejaveis, 0 que poderia propiciar

ate mesmo um entendimento equivocado de

desinteqracao de valores etlcos, familiares e

sociais pela disciplina previdenciaria, mas que, de

outro lado, asreconhe~a quando demonstrada sua

existencia e Ihes assegure os efeitos pr6prios de

entidade familiar constitucionalmente protegida.

Dessa forma, conceitos rigidos e nao perme

aveis a temperamentos sobre 0 concurso de con

juge e companheira ou companheiro, de forma a

I Jornada de Dlrelto Civil e ProcessualCivil

afastar 0 amparo previdenclarlo unicamente pela

inexistencia de vinculo juridico, mostra-se equi

vocado e tarnbem contribui para a desinteqracao

dos mesmos valores familiares e eticos no des

prestigio da prevalencla do afeto.

No objetivo deste espaco de reflexao, irnpor

ta a busca dos elementos de definlcao e da ade

quada tutela da situacao apontada na aplicacao

de uma lnterpretacao informada por principios

constitucionais, conforme ja mencionado, afas

tando situacoes distorcidas.

Mas 0 desamparo previdenciarlo da fami

lia desprovida do vinculo juridico do casamento,

como diretriz hermeneutics de aplicacao qenerica

e indistinta, nao revela a solucao mais adequada,

sendo que, infelizmente, uma primeira leitura dos

ultirnos precedentes do Supremo Tribunal Fede

rai e do Superior Tribunai de Justica pode levar

ao rumo mencionado, negando a cobertura pre

videnclaria indistintamente, pela impossibilidade,

de rateio a partir da qualidade juridica do vinculo

havido com 0 segurado, 0 que podera eventual

mente privar do amparo previdenciario determi

nados individuos que se adequariam ao objetivo

da norma previdenclaria em interpretacao confer

me a constituicao, e tarnbern pela prevalencia da

dignidade da pessoa humana.

Os precedentes mencionados do STF e do

STJ relativamente a materia em exame no pre

sente artigo apresentam grande irnportancia para

aqueles que cuidam do tema e 0 enfrentam no

cotidiano do julgamento das acoes previdenci

arias, reciamando 0 necessario respeito pelo en

tendimento juridico que os conduzem orientando

quanta ao cuidado na apuracao do fenorneno das

familias slrnultaneas em face dos seusefeitos pre

videnciarlos especificos.

Mas, por outro lade, exigem reflexao, pelas

naturais peculiaridades de cada casoem concreto

com 0 objetivo de resguardar e mesmo recomen

dar aos operadores do direito, especialmente aos

magistrados, que na resoiuc;ao de tais conflitos

estejam atentos a dignidade da pessoa humana

dos individuos envolvidos, especialmente quanto

aqueles que nao se enquadram nas previs6es le

gais ja estabelecidas.
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o trabalho sera arduo para os operadores do

direito e para as partes envolvidas, pelas pr6prias

dificuldades do sistema processual, do caminho

instrutorio, e pelas defidencias verificadas na re

construcao hist6rica dos fates, imprescindivel a

apuracao dos efetivos vlnculos dos segurados fale

cidos em relacao aos seus possiveis dependentes

e a dernonstracao segura da exlstencia da situa

~ao que se convencionou aqui chamar de familias

simultaneas para efeitos previdenciarlos e assim,

a dlstlncao segura destas situacoes que ultrapas

sam as lindes herrneneutlcas ate aqui firmadas.

Uma das grandes exiqenclas desse caminho

recomenda a cautela e a busca do desapego de

conceitos e valores pessoais pelos operadores

do direito, para que 0 enfrentamento das hip6

teses em concreto tenha aptidao de uma analise

criteriosa e profunda baseada no principio da so

Iidariedade e do amparo social Insitos ao direito

previdenciario, afastando a submissao imediata

de todas as questoes envolvendo concurso de

dependentes em mesmo grau de vinculo fami

liar de conjuqe, companheiro ou companheira a

lnterpretacao sinalizada pelo Supremo Tribunal

Federal e pelo Superior Tribunal de Justice, a fim

de manter a sensibilidade necessaria ao destaque

das situacoes excepcionais que decorrem da pro

pria crise da modernidade mencionada de inlcio

e que, por sua natureza, autorizem a aplkacao do

conceito de familia sirnultanea e assim permitam,

pelo concurso, 0 rateio do beneficio previdencia

rio em referenda, preservando 0 pr6prio funda

mento do Estado de Direito, sensivel aos anseios e

asplracoes sociais em transforrnacoes constantes.

Desta forma, as crescentes transforrnacces

nas relacoes humanas desencadeadas pelo de

senvolvimento tecnol6gico e social devem ser

enfrentadas juntamente com 0 implemento dos

principios estabelecidos pela nova ordem consti

tucional que reconheceu expressamente a uniao

estavel, a equiparando ao casamento e especial

mente firmou a dignidade da pessoa humana

como baliza de interpretacao,

o principio da dignidade da pessoa humana

por seu conteudo e amplitude comportaria e rnes

mo demandaria uma dissertacao exclusiva para
o seu adequado tratamento. No entanto ao ser

considerado como ferramenta interpretativa para
as novas questoes derivadas da dina mica social e

dos efeitos previdenciarios da familia simultanea

deve ter espaco de exame nesta oportunidade.

A importancla defendida do principio men
clonado como ferramenta interpretativa e inte

grativa do sistema normativo resulta da crescente

arnpliacao de sua relevanda operacional e te6rica,

passando a informar e condicionar a incidenda

das normas e superar suas lacunas.

Jose Afonso da Silva situa 0 principio da dig

nidade da pessoa humana entre aqueles relativos

ao regime politico, chegando a reconhecer seu

carater de valor normativo em suas referencias as

licoes de Jorge Miranda e Gomes Canotilho.

A sequranca juridica e um dos fundamentos

da paz social. No ordenamento juridico, em seus

diversos rarnos, vemos presentes varios institutos

usados para abreviar e resolver litigios (acordo,

arbitragem, usucaplao, prescricao, decadencia no

direito civil e processo civil); no processo penal e

direito penal temos as transacoes penais e as sus

pensoes do processo aptas a evitar a Acao Penal e

mais rapido solucionar 0 conflito em definitivo.

Embora a lide demorada, 0 cansativo confli

to, represente mercado de trabalho para muitos (e

quanta a isso nao cabe se aprofundar) vemos da

parte de quem Iitiga de boa-fe um interesse maior

em que a Iide tenha solucao rapida e definitiva.

A irreversibilidade da coisa julgada poderia

ser aceita como dogma se as decisoes judiciais

fossem perfeitas. Entretanto, a lmperfeicao tam

bern persegue as obras humanas no campo das

ciencias juridicas. 0 jus rescindens e 0 jus resciso

rium (direito de rescindir e direito de rejulgar) sur

giram para reparar graves lesoes a ordem juridica

causadas por declsoes judicia is imperfeitas e que

pun ham em risco a paz social. Declsces proferidas

com vlolacao a lei; com a condenacao de inocen

tes; decisoes proferidas por juizes incompetentes,

sao exemplos que abalam a paz social e desacre

ditam a justice.

A coisa julgada, a rigor nunca podera ser in

flexivel, sob pena de solapar a paz social. Ena atual

sociedade de massas, com variedade enorme de

leis e conflitos novos, 0 aparelho judicial passou a

contar tarnbem com nurnero maior de juizes, com

entendimentos diversos, muitos ate refratarlos a

[urisprudenclas e doutrinas consolidadas.

o caminho ate a ultima instancia nem sem

pre era percorrido. Entao, passou a ser comum

que a cada instancia fosse decidida a materia de

uma maneira diferente em processos diferentes.

Isto e,0 juiz singular decidia de um jeito, 0 tribunal

de outre, e 0 tribunal superior de outra maneira.

Casoalquem deixasse de recorrer, os conflitos te-

Juiz Federal Rubens Rollo D' Oliveira

riam decisces divergentes, apesar de ser a mesma

materia. A coisa julgada, nessa hip6tese, jamais

satisfaria 0 ideal de justica.

Com a Lei 11.232/2005 passou a ser inexigi

vel no processo civil a sentence transitada em jul

gado, que viesse a conflitar com posterior enten

dimento do Supremo Tribunal Federal quanta a

constitucionalidade das declsoes proferidas. Nes

sa hip6tese a paz social recomenda tal inexigibili

dade, pois 0 titulo executivo judicial materializaria

uma inconstitucionalidade. A finalidade dessa Lei

e perfeitamente aceltavel em nosso ordenamento

jurfdico.

Tem-se tarnbern a hip6tese de varies julga

dos com base em sumulas e jurlsprudencias em

um mesmo sentido e que viraram res judicata.

Porern, passados alguns anos a [urisprudencia

do Tribunal Superior muda quanta a materia, e

logo alguns poderiam crer que, especialmente no

ambito civil nao haveria 6bice a pretensao de re

discutir a causa sob a nova 6tica. Se em materia

penal tudo pode ser levado em beneflcio do Reu,

ate mesmo uma lei nova que conflite com a coisa

julgada, ja nao se pode dizer 0 mesmo quando a

materia for clvel.

o Supremo Tribunal Federal passou a adotar

a rnodulacao dos efeitos da declsao judicial. Cabe

adaptar-se todo 0 sistema judicial a primeira juris

prudencia do 5TF sobre a materia, usando-se de

todos os meios legais para tanto.

Todavia, se a Corte Superior criar uma nova

jurisprudencia sobre materia ja sedimentada pela

Corte, e com declsces definitivas com transite em

julgado em outras instancias, penso que a solucao

consiste em modular os efeitos da nova jurispru

dencla, consolldando-se ex nunc (para a frente)

em relacao a feitos sem translto em julgado. Aque

les que ja decididos, com transite em julgado, e

apreciados pela jurisprudencia, entao em vigor,

nao podem, em principio, ser modificados ex tunc
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pela nova jurisprudencia, porque desestabiliza

riam a paz social. Referi, em principle, porque ha

hipoteses que fogem aregra. 0 exemplo dasslco e

o da paternidade decidida em sentence transitada

em julgado na epoca em que nao havia 0 exame
de DNA, instrumento quase que infalfvel na iden

tificacao qenetlca, Creio que 0 avanc;o da ciencla

nao pode serdesprezado pelo direito. Seria consa

grar a injustic;a pela subllmacao das formas. Nessa

hipotese, restrita, concordo com mais essa forma

de relativizacao da coisa julgada, ou seja, quando

a clencla contribui para solucionar uma questao
que para 0 Direito era lnakancavel.

RESUMO

Com a alteracao do regramento acerca

da capacidade civil peloC6digoCivil de 2002,a

rnencac diretaaassurdos-mudos foi suprimida

paradar lugaraexpressao qenerica que englo

baqualquer individuo privado, ainda que tern

porariamente, da possibilidade de manifestar

sua vontade. No entanto, a opcao legal par

uma abordagem geral sirnplificou demasia

damente a materia, desconsiderando circuns

tanclas especiais dessa condicao de saude, que

nao priva,a principio, seus portadores da luci

dez e do discernimento.

Como os limites da capacldade de co

muntcacao e interacao social dependem, ge

ralmente, da educacao especial pela aprendi

zagemda linguade sinais - LIBRAS, linguagem

propria e preliminar ao conhecimento da

lingua portuguesa, a assoclacao da sttuacac

jurfdica dos surdos-mudos nao adequada

mente educados a institutos assistenciais que

demandam a partlclpacao volit iva de terceires

(asslstencia ou reoresentacaoj afasta, de fate,

a possibilidade de transcrlcao da vontade real

da pessoa, em detrimento de sua condlcao de

serhumano digno e capaz de exercerseus dl

reitos de forma lqualitaria com 05 individuos

ouvintes.

o presente artigo propos uma releitura

da capacidade civil do surdo-mudo nao educa

do a 11m de que Ihe seja garantido 0 exercfcio

de direitos e obriqacoes sem intermediac;:6es

de vontade.

INTRODU~Ao:ABORDAGEM

METODOLOGICA ECOLOCA~Ao DO
PROBLEMA.

Como postulado de analise, 0 direito apa

rece como um objeto de estudo aberto a varies

enfoques, dai dizer-se 0 direito como um objeto

polifacetico. Nao se pode reduzir 0 saber juridico

apura leqislacao.Importa uma compreensao para

alern da singeleza do texto normativo. Annal, nem

mesmo 0 rigor do positivismo loqico kelseniano

encontra-se alheio a possibilidade de um olhar in

terdisciplinar do fen6meno jurldlco'.

Uma leitura rapids do presente texto pode

ria levar 0 interprete a cornpreende-lo fora dos

Iindes do Direito Civil. Todavia, a construcao de

uma metalinguagem acerca da leitura do texto

civel em aprec;o nao pode ncar presa asua Iitera

Iidade. A mensagem cientifica sobre 0 tema nao

pode prescindir de um enfoque refiexivo, aberto

nao somente a analise constitucional, mas tam

bern a outras clencias, tais como a Pedagogia e a

LingOistica, imprescindiveis para maior c1areza e

densidade dessa escrita.

Postas as noc;6es metodoloqicas de inter

disciplinariedade, torna-se relevante estabelecer

qual 0 enfoque teo rico a seradotado nesse discur

so. Segundo Tercio Sampaio Ferraz Junlor', uma

teoria pode ter intencao informativa ou funcao

diretiva da acao humana. Tudo de acordo com 0

1 CARVALHO JUNIOR, Jose Ponciano. Reforma constltucional por
viadaemenda e 0 dlreito adquirido. Dlssertacao deMestrado em
Teoria Geral do Estado pela Pontiflcia Universidade Catollca de
Sao Paulo - PUC/SP. Sao Paulo: 2004.

2 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampalo. lntroducao ao estudo de
dlreito: tecnlca, decrsso, domlnacao.2.ed.Sao Paulo: Atlas, 1994,
p.39/43.
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uso que se fara da lingua e do enfoque conferido

por quem escreve. Dessa maneira, 0 direito apare

ce sob um angulo reflexive, no qual se observa a

forca da pergunta, e do ponto de vista doqrnatl
co, que atina para a producao de uma solucao, ao

tentar trazer respostas possiveis para 0 problema.

Essa e a proposta desse artiqo, sem descurar do

carater reflexivo proprio da tematlca.

Ao tracar solucoes, pretende-se uma releitu

ra do problema a partir do texto normative, quan

do de sua interpretacao e apllcacao pelos opera

dores do direito, como tarnbern por todos aqueles

interessados na interpretacao do sistema jurfdico,

que, em ultima razao e para essaquestao, nao de

vem ser apenas os cidadaos surdos-mudos e seus

familia res, mas sim toda uma "sociedade aberta

de interpretes'".

Seguindo uma proposta de escrever para

avisados e desavisados no discurso jurfdico, e que

se dara inicio a esse delimitado esforco a partir da

investiqacao das pessoas portadoras de necessi

dade especial auditiva.

1) DAS PESSOAS PORTADORAS DE
NECESSIDADE ESPECIAL AUDITIVA:

L1NGUAGEM, EDUCAc;:Ao EDISCIPLINA
LEGAL.

As relacoes dos sujeitos entre si e com 0

mundo exterior sao travadas atraves de sua expe

riencia sensivel. 0 sujeito conhece 0 mundo feno

menko, 0 mundo da realidade, pelos orqaos dos

sentidos. 0 ser humane apreende (experimenta)

a realidade por via da visao, audicao, olfato, tato

e paladar. Nestas operacoes, a irnportancla global

dos sentidos e dimensionada pela possibilidade

de aferkao multipia das sensacoss, ampliando a

capacidade de percepcao do lndlvfduo",

3 Paraaprofundaroconceitodesociedadeabertadosinterpretesda
Constitui~ao, vet:HABERLE, Peter. Hermeneutica ConstitucionaJ:
a sociedade abertadosinterpretes da Constjtuj~ao: contribui~ao

paraa interpretac;ao pluralista e "procedimental" da(onstitui<;ao,
1997.

4 KANT, Immanuel. Critica da razao pura. TradU/;:ao Manuela Pinto
dos Santos e Alexandre F. Marujao. 3. Ed. Lisboa: Fundac;ao
Calouste Grulbekian, 1994,p. 36 em diante.

Quando um dos sentidos sofre algum tipo

afetacao, seja pela dirninuicao de sua potencial

dade, seja pela pr6pria exclusao de alguma cap

cidade funcional, 0 sujeito nao deixa de intera

com a realidade, mas apenas utiliza veiculos de i

tercornunlcacao diferenciados, os quais autoriza

a coqnicao diferenciada do mundo ao seu red

E0 que acontece com os individuos que sofre

dlmlnulcao da capacidade de percepcao norm

dos sons, considerados surdos pela ausenda

funcionalidade da audlcao na vida comum'.

Se a apreensao do mundo ediferente, a

teracao social tarnbem pcdera ocorrer de for

diversa daquela ordinariamente realizada pel

indivfduos ouvintes. Como no dizer de Hann

Arendt", 0 postulado da condlcao humana ea n

cessidade de cornunlcacao, pois 0 homem e II

animal politico. No caso dos surdos, as relaco

interpessoais sao estabelecidas a priori por mec

nismos pr6prios de cornunicacao, em linguag

primaria diferenciada de conteudo gestual.

Dessaforma, a Lingua Brasileira de Sinais (I.

BRAS) e reconhecida pelo ordenamento jurfdi

brasileiro pela Lei n.ol0.436/2002, como meio

gal de cornunlcacao e expressao.

Art. 1.Ereconhecida como meiolegal

cornunlcacao e expressao a Lingua Brasilel

de Sinais - Libras e outros recursos de expr

sao a elaassodados.

Paraqrafo unlco. Entende-se como U

gua Brasileira de Sinais - Libras a forma

comunlcacao e expressao, em que a slste

JingCHstico de natureza visual-motora,

estrutura gramatical propria, constituem

sistema lingOfstico de transmlssao de ldeias

fatos, oriundos de comunidades de pesso

surdas do Brasil.

Considerada lingua natural dos individu

surdos, sua pratica (especial-visual), alem de i

5 Brasil, Secretaria de Educal;ao Especial Deficiencia
organizado par Giuseppe Rinaldi et al.- Brasilia: SEESP, 1997.
- (serie Atualidades Pedagogicas; n. 4) (http://www.ines.org.
inesJivrosl2l2_PRINCIPAL.HTMj.

6 ARENDT, Hannah. A condil;ao humana. Sao Paulo:
Universitaria, 1999,p.32.

f1uenciar 0 aprendizado da lingua portuquesa? na

"relacao de significado com a producao escrita

(qrafica-visuall'", reflete em nivel comunicacional

uma realidade multicultural diferenciada de pes

soas que captam 0 mundo essencialmente pela

visao (pessoas visuals), integrando uma comuni

dade, cujos membros compartilham nao apenas

a lingua, mas tarnbern direitos, habitos, valores,
educacao, enfim, todos os elementos de uma mi

noria social.

Nesse senti do, especialistas em IingUfstica

afirmam que "pelo fate de surdos e ouvintes en

contrarem-se imersos, normalmente, no mesmo

espaco flsico e partilharem de uma cultura ditada

pela maioria ouvinte, no caso do Brasil, a cultura

brasileira, surdos e ouvintes compartilham uma

serie de habitos e costumes, ou seja, aspectos

pr6prios da Cultura Surda, mesclados a aspec

tos pr6prios da Cultura Ouvinte, fate que torna

os surdos individuos multiculturais". No entanto,

no mesmo trabalho, esclarecem que "os surdos

possuem hist6ria de vida e pensamentos diferen

clades, possuem, em essencla, uma lingua cuja

substancia 'gestual', que gera uma modalidade
visual-espacial, implica uma visao de mundo

nao-deterrnlnistlca...r mas, em muitos aspectos,

diferente da que partilha a Comunidade Ouvinte,

com sua lingua de modalidade oral, cuja substan

ciae 0 'som?".

No contexte educacional, essa abordagem

pode ser exemplificada pela proposta de educa

~ao bilingUe para surdos defendida pelo educador

Carlos Sktlar!", considerada pelo autor como "reco

nhecimento politico da surdez como diferen~a"ll.

"Discutir a educecec bilfngOe numa
dimensao polftica assume um duplo valor:

7 Conforme ja salientado nas declsoes prolatadas nos autos da
A~ao Civil Publica nO 2007.33.00.008419-8, em curso na 16aVara
Federal da SecaoJudiciaria do Estado da Bahia.

6 http://www.ines.org.br/ines_livrosI22/22_PRINCIPAL.HTM

9 Ensino de lingua portuguesa para surdos: caminhos para a
pratica pedag6gica/Helofsa MariaMoreiraLima Salles... let al.l._
Brasilia: MEC, SEESP, 2004.2v,pg 39/40.

10 Atualidade da educa~ao bilfngOe para surdos: processos e
projetos pedagogicos I Carlos Skliar, organizador, - Porto
Alegre: Medial;ao, 1999.

11 Grifo nosso.

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

a 'politico' como construcao historlca, cultu

ral e social, e 0 'polftico' entendido como as
relacoes de poder e conhecimento que atra

vessam e delimitam a proposta e a processo
educacional. Existe, neste ultimo sentido, um
conjunto de palfticas para a surdez, polfticas
de representacoes dominantes da normalida

de, que exercem pressoes sabrea Jinguagem,
as identidades e, fundamentalmente, sabre a
corpodos surdas (Davies, 1996). Tais polfticas
podemsertraduzidas comopraticas colonlalls

tas au, melhar ainda, como pratlcas 'ouvintis
tas' (SKLlAR, 1998).

Nesta perspectiva, a foco da analise sa
bre a educacao bilingOe para surdas deve-se
deslocar dosespacos escolares, dasdescricoes
formais e metodol6gicas, para localizar-se nos
mecanismos e relacoes de poder e conheci
mento, situados dentro e fora da proposta pe
dag6gica. A posslbilldade de estabelecer um
novo olhar sabre a educacao bilingOe perrni

tiria refletirsabrealgumas questoes ignoradas
nesse territ6rio, entre as quais menciono: as
cbrtqecoes do Estado paracom a educacao da
camunidade surda, aspaHticas de signincac;aa
dosauvintes sobre assurdos, a amordacarnen
to da cultura surda, osmecanismos de controle
atraves dosquais seobscurecem asdiferenc;:as,
a processo peloqualseconstituem - e ao rnes
motempo senegam- asmultiples identidades
surdas, a 'ouvintizacao' do curricula escolar, a
separacao entre escola de surdos e com un ida

de surda, a burocratlzacao da lingua de sinais
dentro do espaco escolar, a omnipresenc;:a da
lingua oficial na sua modalidade oral e/ou es
crlta, a necessidade de uma profunda refarmu
lac;:ao nosprojetos de formacao de professores
(surdos e ouvintes) etc"12

Tratando-se de visao inclusiva que concretiza

o principio da dignidade da pessoa humans, ine

gavel sera sua repercussao no ambito jurldlco, a

ensejar uma mudanca de interpretacao do direito

escrito pela cornpreensao do sujeito de direito em

consonancla com seu potencial desenvolvimento

educacional, considerando, inclusive, novas tecnl

cas pedag6gicas que permitam a inser~ao social

dos surdos.

Nesse contexto, cumpre destacar a tenden

cia, incorporada ao senso comum juridico, a tex-

12 Db.cit, p.7-8.
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o direito positive e um ponto de partida ine

gavel para a solu~ao de conflitos sociais, alem de

trazer, no discurso dos direitos fundamentais, a

preocupa~ao com a promo~ao da dignidade hu

mana. Entretanto, como objeto da cultura revela

ainda preconceitos de uma escrita desatualizada

quando se toma por parametro de analise 0 de

senvolvimento da lingGlstica e da Pedagogia so

bre a materia. Deixando claro que 0 direito anda,

muitas vezes, a reboque das novas tecnologias e

fatos sociais.

A perspectiva reflexiva e, portanto, interdis

ciplinar da abordagem dos surdos como minoria

lingGfstica e cultural ganha ainda mais relevo, do

qrafico, nos momentos hist6ricos, nos sujeitos

(....) A possibilidade de entender as identidades

a partir de uma perspectiva politica, coloca as

relac;:6es de poder no centro da dtscussao. Re

lacoes de poder que sugerem, obrigam, con

dicionam um certo olhar sobre a alteridade,

sobre os 'outros' (...).

Os surdos, nessa situacao, vivem em

condlcoes de subordlnacao e parecem estar vi

vendc numa terra do exlllo (Perlin, 1998). Este

e0 ambiente onde vive a grande maioria dos

surdos que sao filhos de ouvintes. t 0 ambiente

a cultura dominante (...). A transicao da iden

tidade ocorre no encontro com 0 semelhante,

em que se organizam novos ambientes discur

sivos. E0 encontro surdo/surdo (...). Atraves de

um conjunto de significados, tnfcrmacoes inte

lectuais, artisticas, eticas, esteticas, soclais, tee
nlcas, etc. podern-se caracterizar as identida

des surdas presentes num grupo social como

uma cultura determinada (...).

Esta lnvencao epermanentemente obs

curecida pelo discurso da deficiencia: dtscurso
que oculta. arras de seu aparente cientificismo

e neutralidade, 0 problema da identidade, a al

teridade e, em sintese, a questao do Outro, da

sua exlstenda, da sua complexidade, dos seus

matizes. 0 discurso da deficlencia mascara a

questao polftica da diferenc;:a;nesse discurso a

diferenc;:aemelhor definida como diversidade

e, assirn, a diversidade nao e outra coisa senao

as variantes de uma normalidade, de um pro

jeto hegem6nico. A rnedlcallzacac e a normali

zacaodos surdos referem um projeto hegem6

nlco em que 0 ser falantelouvinte constitui a

especificidade de uma identidade totalltaria,
positiva e produtora, por sua vez, de uma nor

ma lnvlsfvel que a tudo ordena e regula".

Processual CivilI Jornada de

" '0 ser surdo' nao supoe a existencia

de uma ldentldade surda (mica e essencial a

ser revel ada a partir de alguns traces comuns

e universais. As representacoes sobre as iden
tidades mudam com 0 passar do tempo, nos

diferentes grupos culturais, no espaco geo-

des para 0 desempenho de funcoes: (Redecao
dada pelo Decreta n'' 5.296. de 2004)

II - deficiencla auditiva - perda bilateral,

parcial ou total, de querente e um decibels

(dB) ou rnais, aferida por audiograma nas

frequencies de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e

3.000Hz; (Redacao dada pelo Decreta n'' 5.296,

de 2004)".

13 A Lein-. 8.899/94 concede passe livre aspessoas portadorasde
deficlencia no sistemade transporte coletlvo interestadual.

14 A Lei n«. 10.048/00 da prioridade de atendimento as pessoas
que especlfica, e da outrasprovldenctas.

15 A Lei nO. 10.098/00 estabelece normasgeraise criterlos basfcos
para a oromocao da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiencla ou com mobilidade reduzlda, e de outras
provldencias.

16 A Lei nO. 10.226/01 acrescenta paragrafosao art. 135 da Lei no
4.737, de 15 de julho de 1965, que institui 0 C6digo Eleitoral,
determinando a expedi<;ao de instruc;:oes sobre a escolha dos
locaisde votac;:ao de mais facil acesso para 0 eleitor deficiente
flsico.

17 0 Decreto nO. 3.298/99 regulamenta a Lei no 7.853, de 24
de outubro de 1989, dispoe sobre a Politica Nacional para a
Integrac;:ao da Pessoa Portadora de Deficie!ncia, consolida as
normasde protec;:ao, e da outras providencias.

ISO DecretonO 3.691/00 regulamentaaLeinO 8.899, de 29 dejunho
de 1994,que disp6e sobre 0 transporte de pessoas portadoras
de deficienciano sistema de transporte coletivo interestadual.

19 0 Decreto nO. 5.296/04 regulamenta as Leis nos 10.048, de 8
de novembro de 2000, que da prioridade de atendimento as
pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
queestabelecenormasgeraisecriteriosbasicosparaapromoc;:ao
daacessibilidade daspessoas portadorasde deficienciaou com
mobilidade reduzida,eda outras providencias.

20 Ob.cit.,p. 11/12.

No arcabouco normativo sobre os direitos

da pessoa portadora de necessidades especiais,

que tarnbern inclui as Leis n>, 8.899/9413, nO.

10.048/0014, nO. 10.098/0015, nO. 10.226/01 16, alem
dos Decretos nO. 3298/9917, nO. 3.691/0018 e 0 no.

5.296/0419, percebe-se 0 uso comum do termo

mencionado.

Esse modelo de requlacao juridica da materia

reflete no uso da semantics "deficiente" 0 dornl

nio de uma cultura ouvintista, que traz arraigados

preconceitos culturais acerca do problema. Como

afirma SKLIAR (199gj2°:

"Art. 32 Para os efeitos deste Decret

considera-se:

I - deficiencla - toda perda ou anormal

dade de uma estrutura ou funcao psicol6gic

fisiol6gica ou anat6mica que gere incapacid

de para 0 desempenho de atividade, dentro do
padrao considerado normal para 0 ser hum

no;

e) Art. 203, IV e V ("A assistencia soci

sera prestada a quem del a necessitar, inde~

pendentemente de contrlbulcao aseguridad~

social, e tem por objetlvos: IV - a habilitac;:ao.. ~.

reabllitacao das pessoas portadoras de deficE

encia e a prornocao de sua lnteqracao a Vid~

comunitarla; V - a garantia de um salarlo mfA
nimo de beneficio mensa I apessoa portador~i

de deficiencia e ao ldoso que comprovem na

possuir metes de prover apr6pria manutenc;:a

ou de te-la provida por sua familia, conform

dispuser a lei").

II - deficlencla permanente - aquela qu

ocorreu ou se estabilizou durante um period

de tempo suficiente para nao permitir recu

racao ou ter probabilidade de que se alter

apesar de novas tratamentos; e

JII - incapacidade - uma reduceo efetlva

e acentuada da capacidade de lnteqracao so
cia I, com necessidade de equipamentos, adap
tacces, meios ou recursos especiais para que

pessoa portadora de deficlencia possa recebe

ou transmitir informac;:6es necessartas ao se

bern-ester pessoal e ao desempenho de

c;:ao ou atividade a ser exercida.

Art. 41:1 Econsiderada pessoa portador

de deficiencia a que se enquadra nas seguinte

categorias:

I - deficiencia fisica - alterac;:ao completa

ou parcial de um ou mais segmentos do cor~

po humano, acarretando 0 comprometimento

da func;:ao fisica, apresentando-se sob a forma

de paraplegia, paraparesia, monoplegia, mo~

noparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia,

amputac;:ao ou ausencia de membra, paralisia

cerebral, nanismo, membros com deformidade

congenita ou adquirida, exceto as deformida M

des esteticas e as que nao produzam dificulda~

A definicao legal de deficiencia esta consig

nada no Decreto n'. 3.298/99, que regulamenta

Lei n'. 7.853/89, que disp6e sobre as medidas

apoio as pessoas portadoras de deticiencia, sua in

teqracao social, dentre outras providencias.
a) Art. 23, II (liE cornpetencia comum da

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municfpios: IJ - cuidar da saude e assistencia

publica, da protecao e garantia das pessoas

portadoras de deficiencia");

tos legislativos e ate a propria norma constitucio

nal, de referencla aos portadores de necessidades

especiais como pessoas "deficientes" e nao "dife

rentes".

b) Art. 7', XXXI ("5ao direltos dos traba

Ihadores urbanos e rurais, alern de outros que

visem amelhoria de sua condicao social: XXXI

- prolbicao de qualquer discrlrninacao no to

cante a saler!o e criterlos de adrrussao do tra

balhador portador de deficiencia");

c) Art. 37, VIII. ("A admtntstracao publica

direta e indireta de qualquer dos Poderes da

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municfpios obedecera aos princfpios de lega

lldade, impessoalidade, moralidade, publlclda

de e eficiencia e, tambern, ao seguinte: VIII - a

lei reservarapercentual dos cargos e empregos

publlcos para as pessoas portadoras de defici

encia e definlraos criteriosde sua adrnissao"):

d) Art. 40,§ 4', I ("1: vedada a adocao de

requisitos e criterios diferenciados para a con

cessao de aposentadoria aos abrangidos pelo

regime de que trata este artigo, ressalvados,

nos termos definidos em leis complementares,

os casas de servidores: I - portadores de defi

ciencia")

ej Art. 201. § l' ("1: vedada a ado<;ao de

requisitos e criterios diferenciados para a con

cessao de aposentadoria aos beneficiarios do

regime geral de previdencia social, ressalvados

os casas de atividades exercidas sob condic;:6es

especiais que prejudiquem a saude ou a inte

gridade fisica e quando se tratar de segurados

portadores de deficiencia. nos termos defini

dos em lei complementar");
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o emprego da terminologia considerada

preconceituosa por educadores de escol e a regra

na disciplina normativa da materia, a seguir discri

minada.

Na Constitulcao da Republica, 0 termo "de

ficiente" esta presente em todos os artigos que

garantem a protecao de direitos fundamentais e/

ou determinam a prornocao de polfticas publlcas
de inclusao:
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ponto de vista jurfdico, quando se trata da ques

tao da personalidade civil, qualidade juridica basi

ca para a aquislcao de direitos e obrlqacoes, e seus

lnstitutos afins de ambito protetivo (capacidade,

incapacidade e interdicao).

A aceitacao da "deficiencia" como "diferen

ca" no ambito civil sera, talvez, 0 primeiro passe

para concretizar a dignidade das pessoas porta

doras de necessidades especiais, ja que, nesse

caso, a rnudanca terminol6gica podera encerrar

uma nova postura politica e juridica acerca do

problema.

2) DA INCAPACIDADE CIVIL DO

SURDO-MUDO NAo EDUCADO.

Antes de adentrar na questao proposta, resta

imprescindivel rever alguns conceitos basilares da

teoria geral do direito civil traduzidos nos vocabu

los pessoo, personalidade, capacidode e incapaci

dade.

Considerado conceito f1utuante, otermo pes

soa pode ser definido no contexto ocidental como

"ser humane individualizado, concebido como

tendo exlstencia pr6pria, e caracterizado essen

cialmente por sua unicidade (individualidade), sua

interioridade (consclencla de sl), sua racionalidade

(faculdade de raciocinio) e sua autonomia (vonta

de iivre e faculdade de dar-se normas)" ou, ainda,

"sujeito de direito, capaz de sertitular de dlreitos e

obrlqacoes'?'. Essa ultima acepcao esta vinculada

a nocao qualitativa de personatidade, extensivel,

segundo Maria Heiena Diniz, a todos os homens,

como pressuposto de todo direito.

"Sendo pessoa natural sujeito de rela

c;:6es jurfdicas e a personalidade a posslbllida

de de ser sujeito, ou seja, uma aptldao a ele

reconhedda, toda pessoa e dotada de perso

nalidade. A personalidade e conceito baslco

da ordem juridica, que a estende a todos os

homens, consagrando-a na leqislacao civil e

21 ARNAUD, Andre-Jean ...[et all. Dicicnarlo enclclopedico de
teoriae sociologia do direito.Riode Janeiro: Renovar, 1999,p.
582.

nos direitos constitucionais de vida, liberdad

e igualdade"22.

Ainda segundo a autora mencionada, a co

pacidade seria a "maior ou menor extensao dos di

reitos de uma pessoa", traduzida na terminologi

classlca de "medida da personalidade", ou "limit

da potencialidade de adquirir direitos e contrai

obriqacoes",

Tradicionalmente, a nocao

distingue-se em duas acepcoes, empregadas sob

nomenclaturas variadas: a) capacidadejuridica, d

direito ou de gozo e b) capacidade de aqit, de fat

ou de exercicio. A primeira consiste na aptldao d

sujeito para ser titular de direitos e assumir dew!

res na vida civil e eatribuida a todas as pessoa

pelo art. 1° do C6digo Civil de 2002 23
• A capacidod

de exercicio, como indica a pr6pria denominacao

relaciona-se a possibilidade de atuacao no ambit

civil de forma aut6noma ou, conforme a definkao

classlca de CI6vis Bevllaqua, e a "aptidao de al

quem para exercer pot si os atos da vida civil"24.

A capacidade de exercicio pressup6e a

qozo, sendo a regra adotada pelo direito civil

sileiro que presume a capacidade "como

quencla da situacao normal da personalidade

De modo que, ate prova em contra rio, toda

soa se presume capaz"25.

22 D1NIZ, Maria Helena. Codlqo Civil anotado. 11. ed. Ver.
E atual. de acordo com 0 novo Codiqo Civil (Lei n. 10.406, de
10-01-2002). Sao Paulo: Saralva, 200S, p.4/5.

23 Art. 10. Toda pessoa e capazde direitos e deveres na ordem
civil.

24 BEVllAQUA, Clovis. Tecrla Geral do Diretto Civil. 4. Ed. Minlsterlc
da Justlca, 1972,p.70.

25 CARVALHO SANTOS,J. M.CodtqoCivil brasileiro interpretado. V.
I. tntroducaoe Parte Geral. 8 ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastes,
1958, p. 260.

Ao tratar 0 regime da incapacidade (art. 3°26

e 4°27 do C6digo Civil), 0 legislador restringiu 0

exercicio pessoal dos atos da vida civil por deter

minadas categorias de sujeitos, com base em cri

terlos objetivos (idade ou saude), Essa inaptidao

jurfdica comporta graus diferenciados, os quais

segmentam seus titularem em absolute (privacao

total) ou relativamente (prlvacao parcial) incapa

zes, vertentes que definem, como consequencla,

a extensao da atuacao do terceiro interveniente

por meio dos institutos da representacao e da as

sistencia, respectivamente.

Feitas essas conslderacoes elementares,

cumpre destacar 0 entendimento doutrinario

acerca do enquadramento dos portadores de ne

cessidades especiais na regra geral da capacidade,

a excecao dos denominados deficientes mentois,

expressamente indicados pelos artigos mencio

nados do C6digo Civil.

1550 significa que, via de regra, 0 cego, 0 sur

do, 0 rnudo ou 0 deficiente ffsic028 sao plenamente

capazes de titularizar situacoes subjetivas, exercer

seus direitos e contrair obrlqacces no ambito civil,

somente aderindo as hip6teses de incapacidade

se, ao lade de sua condtcao especifica de saude,

restar caracterizada uma das hip6teses relacio

nadas a idade, ausencla de discernimento ou de

lucidez.

"Adeficlencia de sentidos tambern pode

sercausa de incapacidade absoluta, Emsi nao

basta. Necessario que a pessoa nao possa ex-

26 Art.312Sao absolutamente incapazes de exercer pessoalmente
osatos da vidacivil:

I - osmenores de dezesseis anos;
11- osque, porenfermidade ou deficlencia mental,nao tiverem 0

necesser!o discernimento paraa pratlcadesses atos;
III - os que, mesmo por causa transltorla, nao puderem exprirnlr
sua vontade.

27 Art. 42 Saoincapazes, relatlvarnente a certos atos, ouamaneira
de osexercen

1-osmaiores de dezesseis e menores de dezoitoanos;
II - os ebrtos habituais, os viciados em toxlcos, e os que, por
defidenclamental,tenham 0 discernimento reduzido;

III- osexcepdcnals, sem deserwolvimento mentalcompleto;
IV- osprodtqos.

211 Ressalvada a poslcao contraria da autora quanto ao uso da
terminologia legal.
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primira vontade. a ceqo nao eabsolutamente
capaz. Nao 0 e0 surdo, nem a rnudo'?",

Ea situacao juridica do surdo-mudo? Depen

de, diz a maioria dos doutrinadores. Segue a re

gra geral, mas sera considerado absolutamente
incapaz se nao puder exprimir sua vontade, em

face do seu enquadramento no inciso III do art. 3°

do C6digo Civil de 2002.

''Todas as pessoas que, por doenca que
acarrete deficiencia ffsica, elevecao excessiva
de pressao arterial, paralisia mental, perda de
memoria, estado de coma, surdo-mudez; por
hip nose; par contusao cerebral; por usode en
torpecente ou de substancia alucinoqena etc.,
nao puderem,alnda que por razao transttorta,
manifestar sua vontade paraa pratica dosatos
da vida civil, deverao estar representadas por
um curador, apesar de nao sedecretarsua in
terdlcao, pois esta exige causa duradoura (CC,
art. 1.767, II ele 0 art. 1780). Se assim e, por
exemplo, os surdos-mudos que nao possam
manifestar sua vontade, por nao terem recebi
do educacao adequada, ou por sofrerem lesao
no sistema nervoso central, que Ihes retira 0

discernimento, sao absolutamente incapazes.
Se puderem exprlrnir sua vontade, passam a
ser capazes, embora impedidos de praticar
atosque dependam da audlcao, como sertes
temunhas quando 0 conhecimento do fato
que se pretende provar depender do sentido
que lhes falta e, principalmente, ser testemu
nhasem testamento'?".

A diferenca entre a anterior disciplina legal e

a atual reside apenas na mencao expressa aos sur

dos-mudos (art. So, III do C6digo Civil de 191631),

suprimida em razao de crfticas, principalmente

por conta da antiga dlsposlcao do art. 451 32 que

associava essa condlcao a allenacao mental.

Alern disso, 0 legislador ordinario corrigiu

antigo equivoco no usa comum do vocabulo sur-

29 GOMES, Orlando. tntrcducao ao direito civil. Rio de Janeiro:
Forense, 2000,p. 173.

30 DINIZ, Maria Helena. Codlqo Civil anotado. 11. ed. Ver. Aum.
E atual.de acordo com 0 novo Ccdlqo Civil (Lei n. 10.406, de
10-01-2002). Sao Paulo: Saralva,2005, p. 13.

31 Art.50, Ill.Ossurdos-rnudos,que nee puderemexprimir a sua
vontade.

32 Art. 451. Pronunciada a Interdlcao do surdo-mudo, 0 juiz
asslnara, segundo 0 desenvolvimento mental do lnterdlto, os
Iimites da curatela.
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do-mudo, 0 qual, normalmente, traduz condicao

fisica divergente da realidade cllnica do sujelto.

Isto porque usualmente denominam surdos-mu

dos indlviduos, via de regra, portadores de surdez

e que nao sofrem de afonia (mudez); apenas nao

aprenderam ou desenvolveram a fala. Raros sao

os casos em que os surdos tarnbem sao mudos.

Desta forma, nao houve rnudanca significa

tiva na caracterizacao, mas apenas a opcao por

dlsposlcao qenerlca.

"Com a nova disciplina legal, a ausencla

passara a figurar em capitulo proprio, e os sur

dos-mudos impossibilitados de manifestar sua

vontade deixam de figurar no rol de absolute

mente incapazes, sem prejufzo de estarem em

uma das tres sltuacoes previstas do art. 3° do

Novo Codiqo, 0 que se fez, nesse particular, foi

excluir a surdo-mudez, par si so, como causa

autcnoma de incapacidade, sem vedar, obvia

mente, a possibilidade de seu enquadramento

nas hlpoteses rna is qenericas prevlstas'?',

o questionamento da interpretacao mencio

nada aparentemente afronta 0 6bvio: 0 reconheci

mento da incapacidade juridica se faltar apessoa

possibilidade de dernonstracao de sua autonomia

volitiva.

No entanto, conforme sera a seguir desen

volvido, em relacao ao surdo-mudo, a simplicida

de da assertiva pode ser desconstruida diante da

analise individual da especifica condicao de saude

do portador e a necessidade ou nao de prlvacao

total de sua aptidao juridica para 0 resguardo de

seus direitos, fim ultimo da norma de tutela.

3) A EDUCA<;:Ao ESPECIAL COMO
ALTERNATIVA PARA INCLUSAo.

A doutrina brasileira reconhece a capacidade

civil do individuo surdo-rnudo como regra qeral,

excepcionando os casos em que nao ha possibi

lidade material de expressao da vontade, seja de

forma definitiva ou transit6ria, por for~a do men

cionado art. 3°, III do C6digo Civil.

33 GALIANO, PabloStolze.Novocurso de direito civll: parte geral:
volume 1.Sao Paulo:Saraiva, 2002, p.99.

Desta forma, 0 entendimento majoritario

quadra 0 surdo-mudo que nao recebeu educac

apropriada como absolutamente incapaz, su
metido, conseqUentemente, ao regime da cura

la34, ap6s procedimento judicial de interdi~ao (~

1767 a 1779 do CC/2002).

"A principal finalidade da curatela e
dar dos lnteresses da pessoa que, por sua

dicao pessoal, nao tern possibilidades de,

nha, tomar conta de si e de seus negocios"'"

o carater protetivo do instltuto revela a

ocupacao da sociedade em salvaguardar os i

resses de pessoas consideradas inabilitadas p

gerir suas pr6prias vidas. Demonstra a percep

social do surdo-rnudo (nao educado) como p

soa que precisa ser tutelada pelo Estado e

pode ser protagonista da sua pr6pria manife

~ao de vontade. Ea matertalizacao do preconc

que taxa 0 individuo integrante de uma min

IingUistica e cultural (diferente) como um ser "de

ciente", que deve ser cuidado, pois nao tem co

demonstrar seu discernimento.

A questao que se coloca no presente traba

se resume aseguinte indaqacao: Ate que ponte

coaduna com 0 Estado Democratico de Direit

exclusao da autonomia e da Iiberdade do suje'

potencialmente habll para expressar diretame

sua vontade?

De acordo com a norma constltucional, ca

ao Estado garantir os direitos fundamentais d

portadores de necessidades especiais, promov

do polfticas publlcas adequadas a cada especi

dade. Assim, por exemplo, deve 0 poder publl

adapter seus espacos, facilitando 0 exercicio

Iiberdade de locornocao pelos chamados ca
rantes. Em relacao ao surdo-rnudo, 0 raciocini

o mesmo. Se sua condlcao de saude suprim

34 "Curatela e a encargo publico cometido, por lei,a alguem
reger e defender uma pessoa e administrar os bens de mar
incapazes, que, par si s6s, nao estao em condic;6es de fa
em razao de enfermidade ou deficienciamental".(DINIZ,
Helena. C6digo Civil anotado. 11. ed. Ver. Aum. E atual.
acordo com 0 novo C6digoCivil (lei n. 10.406, de 10-01-20
Sao Paulo:Sararva, 2005, p.1444).

35 MEDEIROS, Maria Bernadette de Moraes. Interdi/;ao
protec;aoau exclusao.Sao Paulo:Cortez,2007, p.80.

princlpio, sua capacidade comunicacional, cabe

ao Estado adaptar os espacos de audlcao, buscan
do obter sua rnanifestacao de vontade atraves de

tecnicas de reeducacao fonoaudtoloqica" e/ou

de tecnologias pedag6gicas especiais.

Nesta seara,a dedaracao da incapacidade ci

vil pela interdicao do sujeito surdo-mudo que nao

consegue imediatamente se expressar apresenta

se como solucao facil para uma questao comple

xa. Como 0 amaqo da interpretacao questionada

reside nas llmitacoes impostas pela pr6pria con

dlcao de saude, a restricao aautonomia do indi

viduo surdo-rnudo apenas ratifica a postura de

superioridade ouvintista, passiva e opressora, que

nao se esforca para conhecer e compreender 0

diferente.

Sob 0 manto da protecao e da racionalidade,

interpretacoes como essa apenas reforcarn uma

conduta acomodada do Estado, que prefere mar

ginalizar a exaurir as possibilidades de manifesta

cao do indivfduo por ele mesmo.

Por outro lade, a garantia da dignidade

dessas minorias comunicativas nao exclui a pos

sibilidade de auxilio de terceiros para a pratica

imediata de atos na esfera civil (art. 1780), nem a

utilizacao do instituto da interdicao, mas semen

te nos casos de comprovada ineficacia das tecni

cas de educacao especiai para a manifestacao da

vontade sem lnterrnediacao, na medida em que 0

ser humane livre e aquele que fala por si mesmo.

Dessa maneira, prop6e-se ainda que os meios de

"recuperacao" da Iinguagem (art. 1776) sejam pro

movidos em momenta anterior a dsclaracao da

incapacidade, a qual, em ultima instancia, acaba

apenas marginalizando 0 individuo.

l~ Emgrande parte dos casos,e oosstvelao surdo utllizaro recurso
da fala, ap6s exerdcios fonoaudiol6gicos. E 0 que explica a
fonoaudi6loga Suely de Miranda Gomes, especialista em voz
no Rio de Janeiro, em artigo publicado no siflo www.bons3ude.
com ("Surdez-Mudez: Uma condic;ao de vida que pode ter
qualidade"):"Osproblemas de audic;ao que ocorrem a partir do
nascimento podem ser detectados desde cedo. Se corrigidos
em tempo, podem dar a crranc;a a oportunidade de falar.Caso
o problema perdure sem tratamento ou intervenC;ao, a crianC;a
demorara maisa adquirira fala, mas ainda assim podera faze-lo
com ajuda de profissionais de fonoaudiologia".

IJornada de Direito Civile Pracessual Civil

"Portanto, num esforco de sfntese do ate

aqui exposto, conclul-se que, saindo do plano

teorlco qenerico para atender as particularlda

des do sujeito singular, a pedra angular para 0

equacionamento do binornlo exclusao/prote

cao, presentes nos estatutos da Interdkao e da

curatela, reside na real avaliacao das possibili

dades desse sujeito. Sao essas possibilidades

individuals (ou capacidades) que determine

rae. por oposlcao, suas incapacidades e, por

consequencle, os llmites de seus impedimen

tos ou de sua interdicao e a extensao de sua

curatela ou protecao.

(...J

o que se advoga nao e0 fim dos estatu

tos da lnterdkao e da curatela, mas sua utili

zac;ao como instrumento de protecao aquelas

pessoas cujas incapacidades requelram reais

cuidados, no limite de suas necessidades. A

lsso deve estar aliado um sistema de protecao

social que garanta a esses individuos seus di

reitos sociaisde atencao asaude, amoradia e a
sobrevlvencia com dignidade, nao como seres

dependentes, desprovidos de possibilidades,

mas com respeito as suas diferencas como uma

outra forma possivel de estar no mondo'?".

CONSIDERA<;:OES FINAlS

Como vivemos em um mundo de sons, os

individuos portadores de perda auditiva sao visu

alizados pelos demais (ouvintes) como sujeitos in

capazes de executar de forma eficaz 0 mecanisme

tradicional de transmissao de mensagens, ou seja,

a lingua falada. A percepcao do sujeito especial

como inferior estimula a aplicacao de certas nor

mas protetivas, imputando-as cunho meramente

assistenclalista, quando, na verdade, seu carater

primordial e de garantia de atendimento adiversi

dode humana. Nesse contexte, cumpre incentivar

novas interpretacoes de cunho inclusive, afastan

do mecanismos de tutela que tornam os surdos

mudos cidadaos invisfveis e sem vontade pr6pria.

"0 surdo-mudo vive em um mundo a par

te. Essa euma crenc;a muito disseminada entre

as pessoas, que ignoram 0 quando pode ser

criativo e produtivo urn indivfduo com proble-

37 MEDEIROS, Maria Bernadette de Moraes. Interdic;ao civil:
prote~ao ou exclusao.Sao Paulo:Cortez,2007,p.106.
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mas de surdez e de fala. 0 desenvolvimento, a
recuperacao, ainda que parcial, e a lnteqracao
dessas pessoas na sociedade edever de todos
nos. Para isso, e importante conhecer alguma
coisa sobre a fala e a audicao, os cuidados, as
tratamentos. E muito importante tambem co
nhecer casos em que pessoas surdas-rnudas
sao declaradas lncapazes. quando na verdade
elas podem decidir por 51 mesmas e tern direi
to de fazer escolhas em sua vida. A tftulo de
proteger, muitas vezes os direitos da pessoa
deficiente sao lnvadidos. (...) Alern das tecnl

cas modernas de tratamento, 0 que faz desen
volver mais rapidamente um surdo-mudo e
o respeito por sua pessoa, 0 reconhecimento
de sua cidadania e principalmente 0 carinho
daqueles que 0 cercam, tanto pessoal quanta
profissionalrnente?".
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oobjetivo do presente artigo ea abordagem

do instituto da Unlao Estavel, bem como a evolu

caonormativa e do entendimento jurisprudencial,

visando, primordialmente, 0 atendimento ao Prin

cfpio da Dignidade da Pessoa Humana.

o presente tema tem gerado enorme diver

gencia doutrlnaria, principalmente quanta ao ulti

mo entendimento do Supremo Tribunal Federal,

cuja decisao segundo os criticos significou um

enorme retrocesso na evolucao que 0 tema tem

apresentado nas ultirnas duas decades.

Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Ro
senvald (Direito Civil, Teoria Geral, 7' edkao, Edi

tora Lumen Juris), 0 mais precioso valor da ordem

juridica brasileira ea dignidade humana, devendo

o ser humano ser elevado ao centro de todo 0 sis

tema juridico no sentido de que as normas devam

ser feitas visando atingir a sua reallzacao existen

cial, com a garantia de um minimo de direitos fun

damentais, com 0 fim de proporcionar uma vida

com dignidade (f. 90).

o reconhecimento da uniao estavel para

fins de repercussao na esfera prevldenclarla, bem

como, via de consequencia, para garantir uma

vida de dignidade para 0 companheiro que sobre

vier ao falecimento de seu consorte, e um tema

de vital importancia e a analise de seus desdo

bramentos visa a propria adequacao e efetivacao

deste princfpio.

A ideia geral e a de que 0 proprio Estado

deva assegurar um minimo de garantias e de dl

reitos fundamentais visando que a pessoa possa

viver dignamente.

Ressalte-se que se trata de uma enorme evo

lucao em nosso ordenamento jurldico, diga-se de

passagem, que nao mais se satisfaz com uma sim

ples norma assegurando 0 direito 11 vida, uma vez

que 0 Direito e0 instrumento para que este direi-

to 11 vida seja garantido e que, transmudando-se

de uma simples norma em aberto, garanta efeti

vamente 0 direito a uma vida com dignidade.

E lneqavel que nossa [urisprudencia tenha

evoluido bastante na conceituacao da uniao es

tavel, visando abranger um enorme volume de

pessoas que, a cada vez em maior nurnero, tem

decidido unir suas vidas e, sem a forrnallzacao

do casamento, passam a conviver em sociedade

como marido e mulher, uniao esta com "affectio

societatis", sem que tal vinculo fatico seja oficia

lizado, resultando, como consequence visivel, 0

enfraquecimento formal do instituto do casamen

to, pois este, inegavelmente, perdeu 0 papel de

unico legitimador do nucleo familiar.

Ecom tal objetivo, nao restou 11 jurispruden

cia outra saida a nao ser a de rever os seusdogmas

relativos ao tema, que se enquadrava na esfera do

Direito Obrigacional e, posteriormente, passou

para 0 Direito de Familia.

Nossos julgados tern dado enorme irnpor

tancla ao instituto da Uniao Estavel, dando maior

amplitude em sua caracterizacao para fins de

concessao de direitos, seja na esfera patrimonial,

esta representada pelo instituto da heranca, ou no

aspecto pecuniario da garantia de sobrevivencia,

representada pelos beneficios previdenclarios.

Nossa Carta Magna prescreve, nos artigos

226 a 230, a garantia de total protecao do Estado

a essas entidades familia res. Einteressante res

saltar que, ha nao menos que 22 anos atras, ain

da estava em vigor um entendimento totalmente

incompativel com 0 princfpio da dignidade da

pessoa humana, reconhecido pela Constituicao

Federal de 1988, quando esta deu maior destaque

11 familia, incluindo a uniao estavel como entidade

familiar.
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Emuma reflexao, e impressionante constatar

que, como ha tao pouco tempo atras, existiam os

conceitos de familia legitima e i1egitima, ou seja,

o pr6prio direito ressaltava a discriminacao e que,

s6 com a Constitulcao Federal de 1988,ao ter pre

ceituado que os filhos advindos desta dlstlncao

fossem tratados de forma iqualitaria, independen

temente da relacao que os gerou, ocorrendo uma

verdadeira guinada e mudanc;a de rumos em prol

do referido principio.

Epor isto que os doutrinadores salientam,

com bastante enfase, que a uniao estavsl deixou

de ser regida pelo Direito Obrigacional e passou a

fazer parte do Direito de Familia.

Neste ponte, a evolucao hist6rica do Institu

to do Concubinato/Uniao Estavel tem apresenta

do uma crescente protecao najurisprudencia, que

passou a ter como objetivo 0 de contornar os seus

Iimites e alcances,atendendo ao Principio da Dig

nidade da Pessoa Humana e se distanciando de

uma epoca onde 0 tema envolvia alguns tabus e

sempre trazia, no seu bojo, discussoescom efetivo

conteudo discriminat6rio.

Se os Tribunais, ha decades atras, justifica

yam 0 direito da concubina/companheira a me

acao, com base no enriquecimento sem causa, 0

reconhecimento de que da uniao estavel pudesse

resultar um patrimonlo com regime de reparticao

dos bens, semelhantemente ao do casamento, foi

uma conquista do cidadao, que teria, assim, 0 di

reito a uma vida digna, ou seja, instrumentalizado

de tal forma que 0 direito avida digna viesse de

fato seconcretizar.

Logo depois da Carta Magna, a Lei no

8.971/94, disciplinou 0 instituto do concubinato,

conceituando os companheiros como sendo 0

homem e a mulher que mantinham uniao com

provada, no estado de soltelros, separados judi

cialmente, divorciados ou viuvos, por mais de 5

anos ou que tivessem gerado um filho sem con

tar que 0 pr6prio termo "conviventes" significava

concluir que 0 homem e a mulher deveriam viver

sob 0 mesmo teto, sendo que a jurisprudencia ja

entendia que vida no mesmo teto nao seria indis

pensavel, conforme entendimento muito anterior

a referida norma legal e cuja prevalencia se faz

presente ate os dias de hoje (Sumula 382, STF:"A.

vida em comum sob 0 mesmo teto "more uxorio",
nao e indispensavel acaractenzacao do concubi
nato ).

Com a Lei 9278/96, positivando 0 entendi

mento jurisprudencial ( tal requisito nao vingo

por nao acompanhar as nuances do dia a dia d

nossasociedade, ou seja,um relacionamento de

ano poderia ser muito mais estavel do que um r

lacionamento esporadico de 5 anos ), 0 prazo de

anos deixou de ser exigido, bastando que a unia

fosse reconhecida como duradoura ( a maior me

dlficacao se deu no campo da duracao da unia

estavel, uma vez que ja nao era necessaria a co

provacao do prazo ), continua, bastando a "affe

tio societatis".

o entendimento do que seria companhei

nao mais dependia de uma sttuacao decorren

de um "fato jurfdico" (0 decurso de 5 anos ou

nascimento de um filho), mas, sim, de um acord

de vontades, produzindo efeitos de forma inca

tinenti.

Com 0 advento desta norma legal em 1

a inseguranc;a juridica inicial foi acentuada, co

inumeros jurisdicionados procurando assistenc

judiclarla, com 0 fim de constituir contratos vis

do que as relacces entre namorados nao fosse

reconhecidas judicialmente como uniao estav

reconhecimento este que resultaria em prejuiz

materiais para uma das partes envolvidas, inclu

sive com possibilidade de efeitos futures, co

eventuais condenacoes em pedidos de penso

alimenticias.

Ap6s a prornulqacao do Novo C6digo Clv

foram estendidos aUnlao Estavel os impedime

tos do casamento, em que pese a situacao d

que pode haver reconhecimento de unlao esta.

vel, mesmo estando um dos companheiros aind

casado(a) ( separado de fato ) ou em separaca

judicial.

Apesar dsta evoluc;ao significativa em ta

pouco tempo, cuja importancia advinda do reco

nhecimento da uniao estavel de pessoasdo me

mo sexo,como um importante tema que veio da

aplicabilidade ao Principio da Dignidade da Pe

soa Humana, existem duas questoes, uma na esf

ra legislativa e outra na esfera judicial que devem

ser enfocadas, uma vez que sao constantemente

alvo de criticas pela doutrina e por parte conside

ravel dos julgadores.

Quanto ao ponto relativo aesfera legislativa,

e necessarlo fazer referencia ao artigo 1730, inci

so III,do Novo C6digo Civil Brasileiro,quando este

permite que os colaterais ten ham preferencia na

heranc;a, em detrimento do companheiro.

Enftido 0 retrocesso de tal mudanc;a legisla

tiva. Se no mesmo C6digo tivemos uma enorme

evolucao representada pelo artigo 1725, ao ter

sido feita expressa mencao quanto ao regime de

repartlcao de bens na uniao estavel, passando

a ser 0 da cornunhao parcial de bens ( diferente

mente da Lei 9278/96, que inverteu 0 onus desta

prova, fazendo com que a presuncao inicial fosse

a de que os bens pertenciam auniao estavel, sal

vo se um dos companheiros provasse que 0 outro

nao havia concorrido com a aqulsicao daquele

patrirnonlo), a prevalencia dos colaterais em detri

mento do companheiro e uma previsao que fere

toda a lntencao do legislador constituinte em dar

prioridade ao Principio da Dignidade da Pessoa

Humana.

Basta salientar a dlstincao que existe neste

ponto entre as pessoas casadas e os companhei

ros para sechegar aconclusao de que os dogmas

antigos nem sempre desaparecem e a visao discri

minat6ria nesta questao viola 0 Principio da Dig

nidade da Pessoa Humana, ao nao se igualar os

direitos entre casados e companheiros. Epor esta

razao que existem lnumeras declsoes em sede de

Tribunais Estaduaisonde tem sido considerada in

constitucional a norma discriminat6ria, ate porque

todos presumem que a distlncao neste ponto em

nada factlttara a conversao em casamento, ou seja,

nenhum sentido pratico teria, a nao ser 0 risco de

que alquem que tenha vivido e contribuido para

obtenc;ao daquele patrimonio seja desamparado

economicamente no momenta que mais precisa.

Um outro tema bastante polemico e a recen

te decisao do Colendo STF, que negou beneficio

de pensao por morte sob a justificativa de que 0

segurado falecido era casado e nao poderia ser

considerada como estavel a uniao que ocorrera na

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

constancia do casamento, para fins de repartlcao

da pensao por morte entre a esposa e a "compa

nheira".

o Ministro Relator Marco Aurelio Mello assim

entendeu:

"....Entrementes, a atuacao do Judiclario

e vinculada ao Direito posto. Surgem 6bices

a rnanutencao do que decidido, a partir da

Constituicao Federal. Realmente, para ter-se

como configurada a uniao estavel, nao ha im

posicao da monogamia, muito embora ela seja

aconselhavel, objetivando a paz entre 0 casal.

Todavia, a uniao estavel protegida pela ordem

juridica constitucional pressup6e pratka har

monica com 0 ordenamento jurfdico em vigor.

Tanto e assim que, no artigo 226 da Carta da

Republica, tem-se como objetivo maior da pro
tecao 0 casamento. Confira-se com 0 proprio

preceito que serviu de base adeclsao do Tri

bunal de Justlca. 0 reconhecimento da unlao
estavel pressup6e possibilidade de conversao
em casamento. 0 reconhecimento da unlao

estavel entre 0 homem e a mulher como en

tidade familiar, devendo a lei facllltar sua con

versao em casamento, direciona alnexlstencia

de obstaculo a este ultimo. A manutencao da

relacao com a aurora se fez amargem e diria

mesmo mediante discrepancia do casamento

existente e da ordem jurfdica constitucional.

Aepoca, em vigor se encontrava, inclusive, 0

artigo 240 do C6digo Penal, que tipificava 0

adulterio, A tipologia restou expungida pela

Lei nO 11.106/05.

Entao;o que setem e que, em detrimento do

casamento havido ate a data da morte do servidor,

veio 0 Estado,na dlccao do Tribunal de Justic;a da

Bahia,a placitar, com consequencias juridicas, cer

ta uniao que, iniludivelmente, nao pode ser consi

derada como merecedora da protecao do Estado,

porque a conflltar, a mais nao poder, com 0 direito

posto ..."

Sem adentrar na analise merit6ria da pre

sente decisao, uma vez que 0 tema demandaria

discussaosuficiente para um artigo pr6prio, e ine

gavel que tal entendimento traz grande risco para

que, no futuro, nao sejam mais reconhecidas uni

oes estaveis entre pessoas do mesmo sexo, sem

contar que, conforme muito bem expos 0 Ministro

CarlosBrito, em seuvoto vencido, "...ao proteger a

familia, a maternidade, a infancia, a Constituic;ao
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nao faz dlstlncao quanta a casais formais e os im

pedidos de casar".

As criticas a esta declsao tern-ss pautado no

sentido de que em cada caso concreto deveria ser

aferida a "affectio societatis", ou seja, "a concreta

disposicao do casal para construir um lar com um

subjetivo animo de permanencla que 0 tempo

objetivamente confirma. Isto e familia, pouco im

portando se um dos parceiros rnantern uma con

comitante relacao sentimental a-dots", conforme

consta no referido voto do Ministro Brito.

o tema foi objeto de decisac proferida

pelo Tribunal de Justic;:a de Minas Gerais, julga

do em 20 de novembro de 2008 e publicado em

10 de dezembro de 2008 na Apelacao Ovel n"

1.0017.05.016882-6/003, que teve como relato

ra a Desembargadora Maria Elza, com a seguinte

ementa:

"DIREITO DAS FAMiuAS.UNIAo ESTAvEL
CONTEMPORANEA A CASAMENTO. UNIAo DU
PUCE. POSSIBIUDADE DE RECONHECIMENTO
FACE As PECUUARIDADES DOCASO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Ao longo de vlnte e
cinco anos, a apelantee a apeJado mantiveram
um relacionamento afetivo, que possfbtlltou
o nasclmentc de tres filhos. Nesse perfodo de
convlvencta afetiva ~ publica, continua e dura
doura ~ um cuidou do outre, amorosamente,
emocionalmente, materialmente, fisicamente
e sexualmente. Durante esses anos, amaram,
sofreram, brigaram, reconciliaram, choraram,
riram, cresceram, evoluirarn, criaram os filhos

e cuidaram dos netos. Tais fatoscomprovam a
con creta disposicao do casal paraconstruir um
lar com um subjetivo animo de perrnanencia

que a tempo objetivamente confirma. 1550 e
familia. 0 que no caso e polernico e a fato de
o apeJado, aepoca dosfatos, estarcasado civil
mente. Ha,alnda, dificuldade de 0 Poder Judi

ciario lidarcoma existencia de uni6esdupllces.

Ha multo rnoralisrno, conservadorismo e pre
concelto em materiade Direito de FamfHa. No
caso dosautos, aapelada, alerndecompartllhar
a leitocoma apelado,tarnbern compartilhou a
vidaem todosas seus aspectos. EJa nao econ
cubina - palavra preconceituosa - mas compa
nheira. Portal rezao, possui direito a reclamar
pelo fim da uniao estavel, Entender a contrario

eestabelecer um retrocesso em relacao a len
tas e sofrldas conquistas da mulher para ser
tratada comosujeito de iguaJdadejuridicae de

igualdade social. Negar a exlstencia de uniao
estavel, quando um dos companheiros ecasa
do, e solucao facil, Mantern-se ao desamparo
do Oireito, na c1andestinidade, a que parte
da socledade prefereesconder. Como se uma
suposta invisibilidade fosse capaz de negara
existencia de um fato social que sempre acon
teceu, acontece e contlnuara acontecendo. A
solucao para tais unioes esta em reconhecer
que ela geraefeitos juridicos,de forma a evttar
irresponsabilidades e 0 enriquecimento llfcltn
de um companheiro em desfavor do outre,"

Concluindo, ao se negar 0 direito a pensao

por morte nestes casos, a primeira pergunta a

ser feita e se, com a apllcacao de tal declsao, nao

estaria sendo deixado 0 ( a) companheiro ( a

em total desamparo, ou seja, se nao estaria sendo

dada prevalencla a lnstituicao do casamento em

detrimento da propria pessoa humana, que deve

ser valorizada como centro de todo 0 sistema ju

ridico, devendo as normas serem feitas visando

atingir sua realizacao exlstenclal, em que pese 0

fato de que de outro lado existe uma familia tam

bern constituida.

Caso analisado sobasefeitosda palestra
"A crise de cooperacao no direlto das obriqa

coes" proferida pela prof.Pablo Stolze na I Jor
nadade Oireito Civil e Processo Civil da Escola
da Magistratura da l a Reqlao,

A seguranc;:a juridica e principio basilar do

ordenamento juridico nacional, amplamente tu

telado pela Constitulcao da Republica. Assim, nao

se nega que os seus efeitos irradiam por todos os

campos do direito, alicerc;:ando 0 palco que sus

tentara 0 espetaculo das relacoes juridicas de di

ferentes tonalidades.

Inserido no campo de densidade do referi

do principio, a proibicao do venire contra factum

proprium, em razao da sua origem magna, tem sua

influencia estendida a todos os campos do direito,

respeitadas as peculiaridades e acorncdacoes de

principios proprios de cada realidade juridica.

A tonica simbolizada pela referida expressao

eimpedir que as partes de relacao [uerldlca mani

festem comportamentos contraditorios. Destarte,

se uma parte se comporta de tal maneira, gerando

justas expectativas por tempo consideravel, nao

pode abruptamente mudar a dlrecao de seu com

portamento. 0 ordenamento deseja, em nome da

seguranc;:a, que as justas expectativas se realizem,

eque 0 devlr, tanto natural quanta social, continue

a ocorrer nas mesmas proqressoes de sempre.

Parafraseando uma cancao da rnuska po

pular, e vital para 0 ser cldadao esperar que "0

caminho do barco e 0 porto", 0 "caminho da dor

e 0 amigo", 0 "caminho do acaso e a sorte" e 110

caminho da vida e a morte". Dentro do mesmo

raciocinio, a vida transcorre sem sobressalto, fim

ultimo do dlreito, quando 0 objeto solto no ar efe

tivamente despenca, 0 motorista do onibus para 0

veiculo exatamente no ponto e a cerveja de mar-

Juiz Federal 5ubstituto Valter Leonel Coelho 5eixas

ca "Polar" vem a mesa, de fato, gelada. Outrossim,

em sociedade, as Iinhas de proqressao das condu

tas no tempo marcam uma loqica que solidifica a

teia social. Em outras palavras, se uma pessoa faz

2,4,6,8, 10 e 12, eprevisivel e esperado que pos

teriormente fac;:a 14.

Como tudo 0 que e atualmente conhecido

tem 0 seu caminho natural, nao edesafiador ima

ginar qual e 0 caminho natural de um beneficio

previdenciario arcado pela autarquia previdencia

ria brasileira por 38 (trinta e oito) anos, no valor de

R$ 2.704,45 (dois mil, setecentos e quatro reais e

quarenta e cinco centavos), estando a beneficia ria

ainda viva e com idade avanc;:ada. Ora, nao se pre

cisa de uma loqlca das mais profundas para firmar

que, se 0 referido beneficio ja esta sendo pago ha

quase quatro decades nos valores apontados, 0

caminho natural eque 0 mesmo persista ativo na

forma atual e venha a se extinguir com 0 desapa

recimento da beneficiaria.

Entretanto, em caso concreto enfrentado, 0

IN55, fazendo uso da autotutela, no ana de 2009,

aplicou norrnatlzacao prevista na Lei 5.698/1971

e efetuou a reducao de beneficio arcado por 38

(trinta e oito) anos, de R$ 2.704,45 (dois mil, sete

centos e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

para R$ 747,65 (setecentos e quarenta e sete reais

e sessenta e cinco centavos).

Ao analisar 0 ate da autarquia, que esta fla

grantemente divorciado do bom senso mais raso,

verifica-se a perfeita adequacao as normas legais

aplicaveis ao caso.Com efeito, a Lei 5.698/1971 al

terou 0 sistema de reajustamento dos beneficios,

mas, por equivoco, tal previsao nao foi aplicada.

No ana de 2009, 0 IN55, constatando a irregulari

dade, efetuou revlsao no beneficio recebido pela
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parte autora para adequa-lo aos ditames do alu

dido diploma.

I:cedico que a renda mensa I inicial dos bene

flcios prevldenclarios deve ser calculada com base

na leqislacao apllcavel no momenta em que 0 se

gurado reuniu os pressupostos para 0 deferimen

to do direito. Entretanto, como nao ha direito ad

quirido a regime juridico, os reajustes posteriores

dos beneflcios devem ser ditados pelas normas

vigentes em cada periodo.

Constatada a irregularidade, e dever do Ad

ministrador efetuar as correcoes necessarlas, ade

quando-se 0 ato anomalo a norma, notadamente

porque inc61ume 0 direito potestativo de revisao,

ja que nao se aplica 0 prazo decadencial de revlsao

aos beneflcios deferidos antes de sua previsao,na

forma do entendimento da jurisprudencia,

Entretanto, nao se pode efetuar a leitura das

normas da base do ordenamento juridico divor

ciadas dos principios do topo. 0 principio consti

tucional da sequranca juridica dita a composicao
do caso. Assim, necessarlo verificar que, no caso

concreto em analise, dois soldados a mando do

aludido principio sucumbiram, quais sejam, a de

cadencla e a prescricao, mas a revisao empreendi

da nao resiste a prolblcao do venire contra vactum

propium.

Ora, a conduta do Estado, 0 mais idoneo dos

idoneos, reiterada no decorrer dos anos, consoli

dou a relacao juridica analisada, gerando as jus

tas expectativas do cldadao, fazendo com que 0

mesmo construa toda a sua vida de determinado

modo. Nao pode, 0 Administrador, assim, poste

riormente, surpreender 0 administrado e mudar

radlcalmente a tonica de sua atuacao. I: cedico

que as pessoas organizam sua vida com base na

capacidade financeira que disp6em. A pessoa, ao

receber de boa fe beneficio de determinado valor

portempo duradouro, sacia suas necessidades ba
sicas e agrega tantas outras necessidades primor

diais as basicas, construindo efetivamente a sua

vida digna, tudo em atencao a justa expectativa

gerada. Diante desta realidade consolidada, a se

quranca juridlca, atraves da protecao a confianca,

reluz, tarnbern, forte na relacao administrativa.

Nao se trata, aqui, de um erro de um par de

anos. Tampouco se trata de pagamento de valo'

res flagrantemente em desacordo com a realidad

dos beneflcios e salaries da realidade brasileira.

questao trata de uma reducao abrupta de muit

mais da metade de um beneficio razoavel pag

por quase uma vida.

I: 16gleo que a prolblcao do venire contr

factum proprium nao pode ser recebida na 6rbit

das relacoes do Estado com os mesmos contor

nos em que brilha no campo privado. Em raza

da primazia do interesse publico sobre 0 privad

bem como do principio da autotutela, a proteca

a confianca chega as relacoes do Estado de form

mitigada, 0 que nao impede, porern, de identific

a sua exlstencla e aplicabilidade nessa seara, irr
diando efeitos do topo constitucional, como

caso concreto analisado.

Logo, em casos de extrema contradlcao

atuar do Poder Publico, a confianca externada

rnanutencao de conduta praticada por lange p

riodo, desde que 0 administrado esteja de boa

e a prestacao tenha forte aparencla de legalidad

impede a pratlca da autotutela, blindando a rei

~ao jurldica verificada.

Por firn, vale transcrever a declsao que anal

sou, liminarmente, 0 caso concreto dlscutido:

''Trata-se de acao de conhecimento ajuizad

por A. B. B. e E. B. S. em face do INSS, objetiva

do, em sede de antecipacao dos efeitos da tut

la, 0 restabelecimento do valor da renda mens

do beneflcio de pen sao por morte para 0 mesm

patamar que vinham antes recebendo, bem com

a restitulcao das diferencas entre os dols valore

desde 0 mes em que se operou a reducao,

Em slntese, as autoras afirmam que sao pe

sionistas do ex-combatente A. S., recebendo be

neflcio mensal no valor de R$2.704,45.

o INSS, atraves do Oficio nO 225/2008, data

do de 03/11/2008, notificou as requerentes par

apresentarem todos os documentos relativos .

aposentadoria do instltuidor da pensao, a fim d

que Fosse revisado 0 beneflcio de pen sao por

teo

Ap6s a apresentacao dos documentos que

possuiam e da respectiva defesa, foram comunica

das pelo Oflcio no04/2009, datado de 20101/2009,

que 0 beneflcio seria reduzido para R$747,65, bem

como que seria cobrado 0 valor de R$122.617,08,

recebido a maior no periodo entre 01/04/2004 a

31/12/2008.

Asseveram que, a despeito de terem apre

sentado recurso e estar 0 mesmo a ser examinado

na lnstancia superior do INSS, 0 reu tem negado

a exlblcao de todos os documentos do dossie do

instituidor da pensao, 0 que caracteriza cercea

mento de defesa.

Aduzem, ainda, que a primeira requerente

tem problemas de saude e, alern disso, a segunda

requerente e incapaz, sendo "totalmente depen

dente de ajuda tinanceira".

o INSS semanifestou sobre 0 pedido de ante

cipacao dos efeitos da tutela (fls. 91/98), aduzindo,

em sintese, que observou 0 devido processo legal

na revisao do beneflcio em questao, cumprindo as

disposicoes legais aplicaveis, especialmente a Lei

nO 5.698/71,0 art. 58 do Ato das Disposicoes Cons

titucionais Transit6rias, 0 Parecer do Minlsterio da

Previdencia Social nO 3.052/2003 e Orientacoes

Internas Conjuntas INSS/DIRBEN/PFE nO 99/05 e

07/07, tendo oportunizado a am pia defesa.

I:0 relat6rio. Passo a decidir.

II.

I:cedico que a renda mensal inicial dos bene

flcios prevldenciarlosdeve ser calculada com base

na leqislacaoaplicavel no momenta em que 0 se

gurado reuniu os pressupostos para 0 deferimen

to do direito. Entretanto, como nao ha direito ad

quirido a regime jurfdico, os reajustes posteriores

dos beneflcios devem ser ditados pelas normas

vigentes em cada periodo.

No caso dos autos, a Lei 5.698/1971 alterou

o sistema de reajustamento dos beneficios, entre

tanto, por equivoco, tal previsao nao foi aplicada.

No ana de 2009, 0 INSS, constatando a irregulari

dade, efetuou rsvlsao no beneficio recebido pela

parte autora para adequa-lo aos ditames do aludi

do diploma.

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

Embora seja assegurado 0 poder de autotu

tela a Adminlstracao Publica, bem como resta in

c61ume 0 direito potestative de revisao.ja que nao
transcorrido 0 prazo decadencial previsto pela Lei

9.784/99, nao ha como perceber a higidez do ate

do INSS, notadamente a luz dos direitos previstos

na Constituicao da Republica.

Verifica-se que 0 militar falecido teve 0 bene

ficio deferido em 01 de abril de 1970. Ap6s 0 seu

falecimento, foi iniciado 0 pagamento de pensao
em lOde agosto de 1997. Depois de cerca de 38

(trinta e oito) anos de uma relacao juridica tran

quila, sedimentada, em que 0 INSS aplicou os re

ajustes que entendeu devidos, foi efetivada a di

minuicao da renda recebida pelas autoras de R$

2.704,45 para R$ 747,65.

Ora, a conduta do INSS, brace do Estado, rei

terada no decorrer dos anos, consolidou a relacao
juridica com as autoras, relacao esta que se blin

dou com 0 principio da dignidade da pessoa hu

mana, ja que a verba de natureza alimentar paga

pela Prevldencla Social para que 0 idoso ou de

pendente possa sobreviver, por cerca de 38 (trlnta

e oito) anos, desde que em valores relativamen

te pequenos, e responsavel pela construcao da

vida do referido hipossuficiente que, desprovido

dos aludidos valores, irremediavelmente, perdera
parte de sua dignidade. Outrossim, a aura do prin

cipio geral da boa-fe e da sequranca juridica tam

bern envolvem a relacao que vinha sendo travada,

impedindo a alteracao que foi realizada.

Nao se trata, aqui, de um erro de um par de

anos. Tampouco se trata de pagamento de valo

res flagrantemente em desacordo com a realidade

dos beneflcios e salarlos da realidade brasileira. A

questao trata de uma reducao abrupts de muito

mais da metade de um beneficio razoavel pago

por quase uma vida. Por mais que haja aparelho

legal para fundamentar a conduta da autarquia,
a flagrante injustica estampada nos autos resta

flagrantemente contra principios constitucionais

dos mais caros no ordenamento juridico, como a

sequrancajuridica e a dignidade da pessoa huma

na.

No campo dos neg6cios juridicos, ja se aceita

que a conduta reiterada das partes contratantes
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praticada no decorrer dos anos gera direitos para
alern dos term os restrltos do contrato. A proibicao
do venire contra factum praprium impede que as
partes de relacao juridica manifestem comporta
mentos contradit6rios. Se uma parte se comporta
de tal maneira gerando justas expectativas por
tempo consideravel, nao pode abruptamente mu
dar a direcao de seu comportamento.

Na hip6tese dos autos, a presence do Estado,
que possui primazia na relacao juridica que man
tern com 0 cidadao, nao impede que se aplique 0

mesmo principio, ja que 0 Estado e 0 mais idoneo
dos idoneos. Se 0 Estado, com sua aura de hones
tidade, age por 38 (trinta e oito) anos de forma de
terminada, gerando as justas expectativas do ci
dadao, fazendo com que 0 mesmo construa toda
a sua vida de determinado modo, nao pode pos
teriormente surpreende-lo e mudar radicalmente
a tonica de sua atuacao.

E certo que a proibicao do venire contra

factum propium nao pode impedir a pratlca da
autotutela, mas, quando se constata a hiperbole
das contradi~6es, como no caso dos autos, nao
se pode deixar de privilegiar a sequranca juridica,
dignidade da pessoa e boa-fe em detrimento da
autotutela, combatendo 0 comportamento con
tradit6rio.

Em conclusao, diante do valor razoavel dos
beneficios e a boa-fe das autoras, 0 decorrer dos
anos, atraves da incidencla do principio da digni
dade da pessoa humana e da sequranca juridica,
gerou a consolldacao do direito ao recebimento
do beneficio nos valores como antes, devendo,
entretanto, os reajustes, a partir da constatacao
do equivoco, serem implementados pelas normas
atualmente em vigor.

Por tim, mister se faz tirmar que parcelas de
natureza alimentar recebidas de boa-fe nao po
dem ser repetidas. Desse modo, mesmo que se
entendesse possivel a dlmlnutcao, e i1egal a pre
tensao de cobranca das parcelas preteritas recebi
das pelas autoras.

III.

Ante 0 exposto, defiro a antecipacao dos
efeitos da tutela para que 0 INSS, no prazo de
10 (dez) dias, efetue 0 pagamento do beneff-

cio das autoras, com base nos valores recebidos
antes da revlsao informada no oficio 04/2009/
INSS/04.001.060 presente a f. 61, facultando-Ihe
aplicar a leqislacao pertinente nos pr6ximos rea
justes. Outrossirn, deve 0 INSS se abster de cobrar
parcelas supostamente pagas irregularmente as
autoras em razao da incidencla da Lei 5.698/71.

Intimem-se, para cumprimento, com urgen,
cia. Cite-se 0 INSS."

t.Introducao

A boa fe objetiva e uma das momentosas

inovacoes constante no novo C6digo Civil, no que

se refere ao direito contratual.

A boa fe objetiva, tal qual delineada no art.

422 do C6digo Civil repele, desde a conclusao ate

a execucao do contrato, a reserva mental e 0 com

portamento desleal dos contratantes, priorizando

a visao etlca, honesta e leal, que deve prevalecer

na relacao contratual, em detrimento das inten

coes intimas do sujeito.

Mais que isso, representa um tim a premissa

de que 0 contrato e um instrumento a disposicao

e ao alvedrio dos interesses privados. Ao contra

rio, e marcante a funcao social do contrato e a sua

repercussao frente a sociedade, com influencia di

reta na clrculacao e distrlbuicao de riquezas.

Entremostra-se, assim, no sistema juridico

atual, uma progressiva intervencao do Estado nas

relacces privadas com a tinalidade de assegurar 0

preceito constitucional da dignidade humana.

Outro aspecto a ser delineado refere-se as

formas de interpretacao da boa-fe objetiva, que

podem restringir ou ampliar 0 objeto obrigacio

nal. Sao elas: supressio, surrectio, venire contra fac

tum proprium e tu quoque. Sobre 0 tema, discorre

remos no t6pico especitico.

Abordaremos, neste trabalho, 0 tema da

aplicacao da boa-fe objetiva no ambito da Admi

ntstracao Publica, em especial a sua verificacao

em hip6teses nas quais ha pagamento indevido a

servidor publico que e instado a sua devolucao.

2. Conceito de Boa Fe objetiva

Antes de adentramos 0 tema especitico, e
necessario apresentarmos 0 conee ito do instituto
em destaque.

A origem da expressao bona tides remonta
desde os prim6rdios rornanos, quando a resolu
~ao dos conflitos sociais tinha por criterios a etlca
e a equidade.

Em tempos mais recentes, intensiticou-se 0

processo de subjetivizacao das relacoes contratu
ais, notadamente, com 0 principio da autonomia
da vontade, pelo qual 0 contrato fazia lei entre as
partes, com intervencao minima do Estado.

Com 0 advento da Constitulcao de 1988, a
dignidade da pessoa humana passou a ocupar pa
pel de destaque no ordenamento juridico patrio,
admitindo-se, assirn, a intervencao do Estado-Juiz
nas relacoes contratuais, com 0 tim de preservar
se os valores morais e eticos norteadores do com
portamento humano.

A boa-fe, doutrinariamente, esta dividida em
subjetiva e objetiva.

Na boa-fe subjetiva, 0 agente acredita, tem a
intima convlccao de que sua conduta de homem
rnedio e bom pai de familia, esta conforme com
direito aplicavel. Por isso a necessidade e impor
tancla para 0 magistrado, ao julgar, avaliar 0 grau
de conhecimento ou Iqnorancia do sujeito.

Ja a boa-fe objetiva, conforme preleciona
Fernanda Pessanha do Amaral Gurgel:

"Pode-se dizet, em sumQ, que, em sentido
objetivo, a boa-ie e um principio juridico con
substanciado nodeverdaspartes de umarela<;iio
juridica emcomportar-se comtetldiio, honradez,
lealdade e preservando a confian<;a e expecta-
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tivas criadas. Trota-se, concretamente, de uma
atuacao refletida, respeitando os interesses legi~

timese expectativas razoaveis dosdemais mem
brosda relacao jutidica, portanto, a boa-ieage
de forma a llmltar a vontadeindividual e contro
lar0 exercicio de posicoes juridlcas, combatendo
a lesiio, a desvantagem exagerada eo abusode
direito:" (GurgeJ, Fernanda Pessanha do Amaral
- Direito de Familia e 0 Principio da Boa-fe

Objetiva, Parana: Jurua, 2009,pag.107)

E a ideia de nao lesar a parte contraria, e 0

cumprir a palavra empenhada.

Boa fe subjetiva e objetiva, note-se, nao sao
conceitos antaqcnicos. Antes, sao complementa
res entre si.

3. Temas correlatos: supressio,
surrectio, venire contra factum proprio

etuquoque.

A vedacao da conduta contraditoria no di
reito contratual tem por objetivo coibir a inobser

vancia aos deveres de lealdade e confianca que
devem orientar as relacoes contratuais.

Surge, entao, a necessidade de dar interpre

tacao as clausulas contratuais que, sob 0 prisma
da boa-fe objetiva, pode ampliar ou reduzir 0 ob

jeto obrigacional, ou resultar ate mesmo no afas
tamento da vontade das partes.

Alguns dos institutos relacionados a herme
neutlca da boa-fe objetiva e atualmente estuda

dos pela doutrina sao denominados supressio, sur
reaio, venire contra factum proprio e tu quoque.

a) A supressio, uma das formas restritivas de

interpreta<;:ao, ocorre pela inercia de um dos con

tratantes em exercer seu direito ou faculdades,
infundindo na outra parte real expectativa de que

nao mais os exercera. Assim, se de inicio 0 direito

poderia ser validamente eXigido, depois, com 0

transcurso de lange tempo sem que tal aconte<;:a,

surge para a parte devedora a certeza de que hou

ve efetivo cumprimento contratual que nao mais
podera Ihe ser imputado. Para a sua caracteriza

<;:ao a doutrina vem apontado a necessidade de se
verificar desequiHbrio contratual desarrazoado.

b) Ja a surrectio, amplia 0 conteudo obriga
clonal, criando para a parte expectativa de direito
sobre 0 qual nao havia prevlsao contratual. E0 ou
tro lado da moeda da supressio. Por este instituto

r

o comportamento ativo de uma das partes gera
justa expectativa na outra sobre direito ou facul
dade nao pactuada. Ha surgimento de um direi
to para a parte beneficia ria advindo do compor
tamento da parte adversa, desde que, por 6bviO,
nao haja previsao que irnpeca a benesse.

c) No caso da venire contra factum proprium
contratante pratica dois atos, hcltos, sendo que
posterior choca-se com 0 anterior, que Ihe e con
tradit6rio. 0 primeiro comportamento gera just
expectativa na outra parte que vem a ser frustrad
pela nova atitude em sentido oposto.

d) Pelo tu quoque, Iiteralmente "e tu tam
bern", frase dita por Julio Cesar a Brutus, 0 con
tratante que descumprir determinada avenca na
podera exigir que 0 outro a cumpra. Proibe-se,
adocao de dois pesos e duas medidas com a fin
Iidade de se manter 0 carater sinalagmiltico dos
contratos ao inibir que uma das partes, que na
cumpriu seu dever, venha a exigir da outra est
mesmo dever. Marufestacao deste instituto est'
na conhecida clausula exceptio non adimpleti co
tractus, excecao de contrato nao cumprido.

4. Boa te objetiva no ambito da

Administracao Publica

Como nao poderia deixar de ser, a boa fe ob
jetiva, alern de ser aplicada nas relacoes entre pa
ticulares, tambem 0 e nas rela<;:6es que envolva
a Administra<;:ao e 0 administrado.

Sobre 0 tema, e por irreparavel e definif
YO, transcrevo trecho do voto do e. Min. Celso d
Mello na decisao da Medida Cautelar no MS n
28.1 SO/DF:

Na realidade, 05 postulados da segurall
c;a jurfdica, da boa-fe objetiva e da protec;a
da confianc;a, enquanto express6es do Estad
Democratico de Direito, mostram~se impreg
nados de elevadoconteudo etico, social e jur
dico,projetando~se sobre as relac;6es jurfdica
mesma asde direita publico (RTJ 191/922, Re
pi a acordaa Min. GILMAR MENDES), em arde

a vlablllzar a lncidencla desses mesmos prlnci

plos sobre comportamentos de qualquer dos
Poderes ou crqacs do Estado (os Tribunais de
Contas, inclusive), paraque sepreservem, des
se modo, situacoes admlnlstratlvas ja consoli
dadas no passado.

E importante referir, neste ponto, em
face de sua extrema pertinencla, a aguda ob
servacao de J. J. GOMES CANOTiLHO ("Direita
Constitucional e Teoria da Constltulcao", p.
250, 1998,Almedina):

"Estes do is princfpios - sequranca jurfdi
ca e proteccao da confianca - andam estreita
mente associados a ponto de alguns autores
considerarem 0 princfpio da proteccao de con
fiance como um subprincipio ou como uma
dirnensao especffica da sequranca jurfdica. Em
gerat, considera-se que a sequranca jurfdica
esta conexionada com elementos objectives
da ordem jurfdica ~ garantia de estabilidade
jurfdica, sequranca de ortentacao e realizacao
do dlreito - enquanto a proteccao da confianca

se prende mais com as componentes subjec
tivas da sequranca, designadamente a calcula

bilidade e previsibhlidade dos indivfduos em
relacao aos efeitos jurfdicos dosactos dospo
deres publicos, A sequranca e a proteccao da
confianca exiqern, no lunda: (1) fiabilidade, cla
reza, racionalidade e transparencia dos actos
do poder; (2) de forma que em retacec a eles
o cidadao vejagarantida a sequranca nas suas
dlsposlcoes pessoais enos efeitos jurfdicos dos
seus proprios actos. Deduz-se ja que ospostu
ladesda sequranca jurfdica e da proteccao da
confiancasao exigfveis perante'qualquer acto'
de 'qualquer poder' - leqislatlvo. executivo e
judicial." (grilel)

Seguindo essa orientacao, nossos Tribunais
vem manifestando-se expressamente sobre a apli
ca<;:ao da supressio, surrectio e venire contra factum
proprio perante a Administra<;:ao, especificamente
em sede processual:

Ementa

PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECES
SARlO - AUSENCIA DE APELA~Ao DO ENTE
PU8L1CO - INADMISSI81L1DADE DO RECURSO
ESPECIAL - PRECLusAo L6GICA.

1. Efato publico e notorio que as refor
mas processuais implementadas no Codigo
de Processo Civil ao lange dos ultimos anos
tern como objetivo dar efetividade a garantia
constitucional do acesso ajustic;a, positivada

I Jornada de DireitoCivil e Processual Civil

no art. 5°, inciso XXXV, da Constituicao Fede
ral. Comoexemplo desse louvavel movimento
do legislador tem-se a dispensa do reexame
necessario nas causas de competencla do Jui
zado Especial Federal, consoante preve 0 art.
13 da Lei 10.259/2001, e nas demais causas
mencionadas nos §§ 2° e 30 do art. 475 do di
ploma processuat, na redacao que Ihesdeu a
Lei 10.3521200l.

2. A luz dessa constatacao, incumbe ao
5TJ harmonizar a aplicacac dos institutes pro
cessuats criados em beneffcio da fazenda pu
blica, de queeexemplo 0 reexame necessario,

com os demais valores constitucionalmente
protegidos, comoe 0 caso do efetivoacesso a
justice,

3. Diante dlsso, e da impossibilidade de
agravamento da condenacao imposta a fa
zenda publica, nos termas da Surnula 45/STJ,
chega a serincoerente e ate mesmo de cons
titucionalidade duvidosa, a permissao de que
os entes publicos rediscutam osfundamentos
da sentence nao impugnada no momenta
processual oportuno, por lnterrnedio da inter

postcao de recurso especial contra 0 acordao
que a manteve em sede de reexame necessa
rio, devendo ser prestigiada a preclusao logi~

ca ocorrida na especle, regra que, segundo a
doutrina, tern como razao de ser0 respeito ao
princfpio da confianca, que orienta a lealdade
processual (proibi<;ao do venirecontra factum
proprium),

4. A llacao de quefraudes e conluios con
tra a fazenda publica ocorrem principalmente
no primeiro graude jurisdicao, levando anao

lrnpuqnacao da sentence no momenta pro
cessual oportuno pelos procuradores em suas
diversas esferas do Poder Executivo, por si so,
nao tem 0 condeo de afastar a indlspensavel

busca pela efetividade da tutela jurisdicional,
que envolve maior interesse publico e nao se
confunde com0 interesse puramente patrimo
nial da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal
e de suas respectivas autarquias e fundac;6es.
Ademais, 0 ordenamento jurfdico possui ins
trumentos proprios, inclusive na seara penal,
eficazes para a repressao de tais desvios de
conduta dosfuncionarios publicos.

5. E irrelevante, ainda, 0 fato de 0 art.
10S, III, da Canstitui<;aa Federal naa lazer dis
tinc;ao entre a origem da causa decidida, se
proveniente de reexame necessario ou nao,
po is 0 recurso especial, como de regra os de
mais recursos de nosso sistema, devem pre~

encher, tambem, os requisitos genericos de
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admissibiJidade que, comoe cedfco. nao estao

previstos constitucionalmente. Em outras pala
vras,a Carta Magna nao exlqe, por exemplo, 0

preparoouatempestividade, e nem por tssose
discute que 0 recurso especial deve preencher
taisrequisitos.

6. Recurso especial nao conhecido em
razao da exlstencia de fato impeditivo do po
derde recorrer (preclusao logical.

(STJ - REsp 108S2S7/SP. Min. ELiANA
CAlMON. DJe24/03/2009). (grifei)

Ementa

PROCESSUAl CIVil - ADMINISTRATiVO

- CART6RI0EXTRAJUDICIAL - SERVI<;O NOTA

RiALE DE REGISTRO - PERDA SUPERVENIENTE

DE OBJETO DO MANDAMUS - INEXISTENCIA

- IMPERATIVOS DE BOA-FE OBJETIVA - APLI

CABILIDADE AADMINISTRA<;AO PUBLICA - TE

ORIA DA ENCAMPA<;AO - INAPLICABILIDADE

AO CASO - PROPOSI<;Ao DE lEI QUE TRATA

DEEXTIN<;AO DEDElEGA<;Ao- COMPETENTE

o PODER lEGISlATIVO - TEORIA DA CAUSA

MADURA- POSSIBILIDADE DEJUlGAMENTO

FINALIDADE PUBLICA DA DElEGA<;AO - APO

SENTADORIA VOLUNTARIA ENSEJA A EXTIN
<;AO DA DElEGA<;Ao.

1.Nao ha perdade objeto em mandado
de sequrenca quandoaAdrnlnlstracaoPublica,
por meio de autoridade incompetente, edi
ta ato administrativo e, depots, a autoridade
competente 0 ratifica. A aleqacao de perda
de objeto, neste case, e "venire contra factum
proprium", conduta vedadaao agente publico
em face do princfpio da boa-fe objetiva na se
ara publica, naformado inciso IVdo paraqrafo

unlco do artigo2° da Lein.9.784/99.

2. Nao e pertinente tarnbem ao caso a
"teo ria da encarnpacao", pols esta e aplicada
quando: (1) existe vinculo hierarquico entre a
autoridade que prestou informac;:oes e a que
ordenou a pratica do ate impugnado; (2) au
sen cia de modificac;:ao de competencia esta
belecida na Constituic;:ao Federal; e, (3) mani
festac;:ao a respeito do merito nas informac;:oes
prestadas, requisitos inexistentes no presente
mandamus.

3. Ecompetente0 PoderLegislativo para
iniciar projeto de lei que trata da extinc;:ao de
delegac;:ao. Nao haconfundir extinc;:ao de deleA
gac;:ao com extlnc;:ao de cargo ou oficio do Po
derJudiciario. Naosetrata aqui de extinc;:ao de
cargo ou offcio, tanto que 0 Presidente do Tri-

bunalde Justice declarou sua vacancia. (Existe,
mas nao esta ocupado).

4. Esta Corte Superior, como instancia

superpostcao, detern jurtsdtcao nacional sobre
a Justices Estadual e Federal e, ainda, conside
rando estar a causa pronta para ser julgada,
por prescindir de dtlaceo probatorta, cabfvel,
in casu, 0 disposto no artigo 515, §3°, do CPC
(Teorla da causa madura). Precedentes.

5. Deleqacao nao e tftulo de nobreza
nem tftulo acadernico, existindo nao em fun
c;:ao da pessoa que a exerce masem funcao do
interesse publico primario, devendo, portanto,
haverprevisoes legais de perdae extlncao (Lei
n. 8.935/94). A aposentacao voluntarta ense
ja, na forma do inciso II do artigo 39 da Lei n.

B.93S/94, a exttncao da deleqacao.

Recurso ordinario em mandado de
ranca improvido.

(STJ - RMS 29493/MS. Min. HUMBERTO
MARTINS. DJe01/07/2009) (grifei)

Assim, pOUCO ha para se acrescentar acerca

da aplkacao da boa-fe objetiva perante 11 Adrnl-.

nlstracao Publica. Sua apllcacao nao so e deseja

vel como necessaria, uma vez que prevista em lei,

devendo 0 lnterprete utllizar-se dos institutos da

supressio, surrectio, venire contra factum proprio e
tu quoque, quando e se pertinentes.

No entanto, ainda resta a questao do paga

mento indevido pelo erario ao servidor e a neces

sidade de sua devolucao quando constatada a

boa-fe no seu recebimento, que desenvoivermos
no proximo toplco

5. Boafe objetiva e devolucao de
pagamento indevido ao era rio

Inicialmente, tenho que 0 art. 46 da Lei n"

8.112/90 estabelece hipotese de recebimento de

valores indevidos na qual ha ausencia de boa-fe,
in verbis:

Art.46. As reposic;:oes e indenizac;:6es ao
erario, atualizadas ate 30 de junho de 1994~

serao previamente comunicadas ao servidor
ativo, aposentado ou ao pensionista, para
pagamento, no prazo maximo de trinta diasl
podendo ser parceladas, a pedido do
sado. (Redac;:ao dadapelaMedidaProvisoria
2.225-45,de 4.9.2001)

§ 10 0 valorde cada parcela nao podera

ser inferior ao correspondente a dez porcento
da remuneracao, provento ou pensao. (Reda
s:ao dada pela Medida Provisoria nO 2.225A45,

de 4.9.2001)

§ 20 Quando 0 pagamento indevido
houver ocorrido no rnesanteriorao do proces
samento da folha, a reposlcao sera feita ime
diatamente, em uma unlca parcela. (Redac;:ao
dada pela Medida Provisoria nv 2.225-45, de
4.9.2001)

§ 30 Na hip6tese de valores recebidos
em decorrencla de cumprimento a decisao li
minar, a tutela antecipada ou a sentence que
venha a serrevogada ou rescindida, serao eles
atualizados ate a data da reposlcao. (Redac;:ao
dada pela Medida Provis6ria nc 2.225-45, de
4.9.2001)

Para fins de distincao, caracteriza-se a ausen

cia de boa-fe (e nao necessariamente a ma-fe) 0

recebimento de valor desproporcional, sem re

levante razao de direito, em duplicidade, ou por

qualquer outra forma que se possa presumir 0

erro da Admlnistracao e/ou a sua impropriedade.

Por outro lado, esta presente a boa-fe em sl

tuacoes nas quais 0 servidor nao tem motivos ou

condkoes tecnlcas para presumir que os vaiores
nao Ihe sao devidos, seja por erro de calculo, seja

por err6nea interpretacao legal.

Com efeito, se e certo que 0 pagamento in

devido deve ser reposto ao erario, tarnbern e certo

que tai reposlcao somente sede em hipoteses em

que 0 erro da Adrninlstracao e pienamente per

ceptlvel peio servidor benefidario.

Quando, ao contrario, 0 erro de calculo ou

interpretativo nao pode ser facilmente verificado

peio servidor, nao Ihe compete agir com cautela

desproporcional ao comum dos homens para ve
rificar as incorre~6es estatais.

Seria mesmo Inverter-se as competencias e

responsabilidades, querer que 0 servidor, ao in

yes do departamento proprio, se encarregasse da

verifica~ao da corre~ao dos valores de eventuais

vantagens a que tem direito.

A exigencia seriadescabida ante a vislvel fal

ta de conhecimentos tecnicos para tanto, 0 que

- por si traduzir em criterio objetivo para a consta-
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tacao da boa-fe - retira 0 carater ilicito do recebi

mento indevido.

Eis porque, mesmo sendo inquestionavel a

natureza vinculatoria do ato de reposlcao ao era

rio, nao se apresenta, na hipotese, 0 pressuposto

de fato necessarlopara a sua incidencia, qual seja,

a ilicitude do recebimento.

Em outras palavras, a impropriedade do pa

gamento nao induz a iiicitude do recebimento,

significando a necessidade de cessar 0 que se

concluiu indevido, sem a exlqencia da repeticao

do que inferiu-se llcito.

Entendimento parecido, so que em term os

mais judiciosos, pode ser lido em trecho do voto
do Min. Humberto Martins no RMS nO 29,493/MS,

cuja ementa foi transcrita acima:

A Administracao Publica terri evolul

do desde formacao de entidades estatats nos

prlmordlos das aqlomeracoes humanas ate os
dlas atuals, para conferir maiores prerrogativas
aos administrados em virtudehtpossufictencla

individual.

Nao ha duvida de que 0 cidadao, nas
suas relac;:6es com 0 estado, e a parte mais fra
ca, pols,em regra, nao ha pessoa fisica ou juri
dicade natureza privada quetenha mais recur
50S, observadas as dellrnltacoes territoriais do
neqoclo, do que a Adminlstracao Publica.

o Estado e hipersuficiente, e 0 adminis
trado e hipossuficiente.

Sob esse prisma, as Iiberdades publicas,

direitos humanos de primeira gerac;:ao, tern

evolufdo para introduzir conceitos do direito
privado para a protecao dos menos favoreci
dosnas relacoes jurfdicas.

Explica-se, 0 Dlreito Administrativo mo
demo tem utiJizado 0 instituto da boa-teobje
tiva para resolver conflitos exogenos, ou seja,

entre a Adminstrac;:ao Publica e 0 administra
do.

Eis 0 inciso IVdo paragrafo unico do arti

go 2' da lei n. 9.784/99:

"Art. 20 A Administrac;:ao Publica obe
decera, dentre outros, aos prlncfpios da lega
Iidade, finalidade, motlvac;:ao, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contradit6rio, seguranc;:a juridica, interesse pu

blicoe eficiencia.
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Paraqrafo unico. Nos processos adml

nistrativos serao observados, entre outros, as
crttertos de:

(...)

IV - atuacao segundo pad roes eticos de
probidade, decoroe boa-fe."

NELSON ROSENVALD e CRISTIANO CHA
VES DEFARIAS,

no livre Direito das Obrfqecoes. Rio de
Janeiro, Editora Lumen Juris, 2006, esdarecem
que:

"Esse dado distintivo e crucial: a boa-fe
objetiva e examinada externamente, vale dl
zer, a afericao dirige-se acorrecao da conduta
do indlviduo, poucoimportandoa sua convic

J;BO. NBO devemos observar sea pessoa agiude
boa-fe, porern de acordocoma boa-fe,Ouseja:
he de avaliar-se qualquer comportamento em
conformidade com pad roes sociais vigentes,
pouco importando a sentimento que animou
a agente. 0 contrario da boa-fe objetiva nao
e a rna-fe, mas ausencia da boa-fe, De fate,
a principia da boa-fe encontra sua justifica
tiva no interesse coletivo de que as pessoas
pautem seu agir pela cooperacao e lealdade,
incentivando-se a sentimentode justica social,
com repressgo a todasascondutas que impor
tem em desvio dosparametros de honestidade
e retidao."

A Adrninistracao Publica e vedado a
"venire contra factum proprium", ato lesivo
em que a agente publico adota uma pcslcao
jurfdica em contradlcao coma pcstcao anterior
assumida pela propria rnaquina administrati
va. Resta violada a confianc;:a depositada pela
outra partequandoda pratica do primeiroato.

(...)

6. Conclusao

A boa-fe, como prindpio imanente a todo or

denamento juridico, nao predsa vir expressa em

tal ou qual norma como pressuposto necessarto
para a sua incidencia.

E/a esta presente, mesmo que implicita

mente, em toda e qua/quer relacao juridica, seja

naquelas instauradas entre particu/ares, seja nas

relacoes entre Estadoe admin/strado.

E, pols, fazer tabula rasa do prindpio da boa

fe, acatar 0 argumento de nao ser este prindpio

aplicavel em sede de direito publico por ser

tintas as relacoes entre particulares e as rela~6

entre Adrnlnlstracao e administrado; isso porque
e evidente a arbitrariedade em tal distincao, ten

em vista a inexlstencla de diferencas ontol6gie

entre e/as: num e noutro a boa-fe deve imperar.
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