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Apresentação

A excelente receptividade e o enorme sucesso da Revista da Escola Nacional 
da Magistratura culminam, agora, em sua quinta edição. Idealizada para ser um 
veículo de comunicação e estímulo ao aprimoramento dos juízes brasileiros, a 
publicação vai além de sua proposta inicial e passa a enfocar a modernização 
do magistrado em virtude das inúmeras demandas da sociedade.

Elaborada minuciosamente, durante meses, para atender as expectativas 
do nosso leitor, a quinta edição da Revista da ENM apresenta trabalhos de 
renomados juristas, que tratam de assuntos de relevância nacional, não apenas 
no que diz respeito ao ramo do Direito, mas também a grandes temas que 
envolvem os operadores da área nas questões sociais e políticas do País.

Os artigos que compõem esta edição são dedicados a magistrados, 
advogados, promotores, procuradores, defensores públicos e estudantes de 
Direito. Todos têm em suas mãos preciosos trabalhos que destacam as novas 
leis de ampliação do acesso à Justiça, a adequada formação dos magistrados, 
os direitos fundamentais dos cidadãos, a reforma do Judiciário e o movimento 
associativo na magistratura e suas novidades.

Esperamos que as páginas a seguir ofereçam ao nosso leitor momentos 
de reflexão e prazer, na busca pelo constante aperfeiçoamento intelectual e 
profissional.

Boa Leitura!

Mozart Valadares
Presidente da 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)

Luis Felipe Salomão
Diretor-presidente da 
Escola Nacional da Magistratura (ENM)
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PAINEL: IMPACTO DAS 
DECISõES JUDICIAIS 
NA CONCESSãO DE 
TRANSPORTES

Luiz Fux
Ministro do Superior  Tribunal de Justiça
Professor Titular de Processo Civil da Faculdade de Direito da UERJ

Texto da Palestra proferida na AMAERJ (Associação dos Magistrados 
do Rio de Janeiro) sobre o impacto das decisões judiciais na concessão de 
transportes

Excelentíssimo senhor doutor Cláudio dell’Orto, juiz e presidente 
dos trabalhos, excelentíssimo senhores desembargadores, autoridades 
administrativas, magistrados aqui presentes, queridíssimo amigo e professor 
Sérgio Bermudes e minha querida filha também aqui presente, minha irmã, 
enfim, uma palestra que mais se parece como uma ação entre amigos.

Eu trabalhei no Tribunal em todas as instâncias e com o desembargador 
Ellis Figueira, que me dizia sempre o seguinte: “Um homem quando caminha, 
o que vai à frente é o seu passado.” Então, para mim, sempre que venho ao 
Rio de Janeiro é um mergulho doce no meu passado, porque eu forjei os meus 
amigos, a minha juventude, a minha cultura jurídica e a minha percepção 
como magistrado. Em face do tema, eu lamento que não haja um número 
maior de magistrados presentes, porquanto o próprio tema sugere que nós 
estamos diante de uma situação delicada: o impacto das decisões judiciais 
nessas relações de transporte. Recordo-me, e muitos que estão aqui presentes 
também recordar-se-ão, que fizemos um encontro há muitos anos atrás em 
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Mangaratiba porquanto havia uma preocupação severa em relação às liminares 
proferidas concedendo tratamentos de saúde completamente fora dos planos 
pactuados, gerando evidentemente uma situação na qual a decisão era caridosa, 
mas a caridade não era justa, na medida em que sacrificava os inúmeros outros 
componentes desses planos. Destarte, tanto quanto eu pude depreender 
das perplexidades que me foram repassadas pelos Membros da Mesa, antes 
de começarmos o debate, nos parece exatamente que o aspecto sensível da 
questão é essa proliferação de decisões responsabilizando concessionária por 
atos de outrem com repercussão no âmbito da viabilização da prestação do 
serviço público. A prestação dos serviços públicos, impõe-se assentar, nada 
mais representa do que a realização prática dos direitos fundamentais. O 
professor Eric Hobsbawn, em sua obra singular sobre história contemporânea, 
“O breve século 20, a Era dos Extremos”, narra que,  no mesmo século, 
tivemos duas guerras mundiais, a inserção da informática, uma guerra civil 
velada, inseminações artificiais e, ao mesmo tempo, métodos para impedir a 
proliferação humana, empreendemos uma luta pelo soerguimento dos direitos 
humanos prestigiados na Carta de 1215, na declaração fundamental americana 
e na declaração francesa, sendo certo que a primeira foi a americana, mas foi a 
Revolução Francesa que colocou fogo no mundo, e nesse quadro, exatamente 
nesse quadro, é que assomaram os modernos direitos fundamentais da pessoa 
humana. 

É cediço que perpassamos vários períodos, dentre os quais o do Estado 
mínimo – pouco intervencionista –, mas a política do Laissez Faire/Laissez 
Passer não deu certo na medida em que as pessoas não são iguais. Então, é 
evidente que uma liberdade entre pessoas desiguais acaba escravizando 
e é a autoridade estatal que liberta. É o Estado intervencionista que, nesse 
momento, cria condições iguais para as pessoas desiguais. E a realização dos 
serviços públicos não é senão o implemento dos direitos fundamentais. 

Outrossim, o Estado revelou-se, ao longo da História, absolutamente 
incompetente de realizar à altura todos esses direitos fundamentais, todos 
esses serviços públicos, razão pela qual, inspirado na doutrina francesa, 
essas atividades passaram a ser delegadas pelo poder público, ora em regime 
precário de permissão, ora em regime de concessão dos serviços públicos, que 
caracteriza bem essa atividade delegada pelo poder público na medida em 
que o que timbra realmente a concessão é a realização pela concessionária de 
um serviço público, que é um serviço do Estado, em nome próprio sob a sua 
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conta e risco e com a vantagem de obter o resultado econômico através da 
exploração direta desse serviço. É isso que caracteriza, em regra, a concessão. É 
claro que nós temos algumas exceções, que são até criticáveis, como os serviços 
de radiodifusão – que são politicamente e graciosamente concedidos. O que as 
satisfazem economicamente é exatamente não a exploração do serviço em si, 
mas a colocação de anúncios, a publicidade, etc. Tanto que administrativistas 
de expressão, como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Marçal 
Justen, já insinuavam acoimar essas concessões de inconstitucionais.

O regime das concessões do serviço público, o que não é diferente em relação 
aos demais ramos da ciência jurídica, submeteu-se a uma constitucionalização, 
porque, se tudo começa nos direitos fundamentais, a especificação dos direitos 
fundamentais encontra-se na Constituição dos países. É a forma de tornar 
realidade esses direitos fundamentais consagrados. Assim, por exemplo, o pacto 
de São José da Costa Rica estabelece que o país cuja justiça não se desenvolve 
num prazo razoável, não propicia o acesso à Justiça. E a Constituição Federal, 
esmiuçando esse direito fundamental, dispõe hoje que uma das garantias 
fundamentais é a duração razoável dos processos. Se a declaração fundamental 
dos direitos do homem afirma que todos devem nascer iguais em direitos e 
dignidade, a Constituição Federal dispõe que todos são iguais perante a Lei e 
perante a Justiça, evidentemente na medida em que se desigualam.

Seguindo essa ordem lógica da constitucionalização de todos os ramos 
da ciência, hodiernamente, o Direito Civil, o Direito Penal, o Direito 
Processual Penal, o Direito Administrativo, o Direito Processual Civil, são 
prioritariamente consagrados na Constituição Federal, o que significa dizer 
que nem o aplicador da lei nem o legislador poderá escapar daqueles cânones 
fundamentais, muito embora possa esmiuçar aquilo que escapa ao campo da 
Constituição Federal. Nesse segmento, a nossa Carta Maior, no artigo 175, 
dispõe que os serviços públicos devem ser prestados diretamente pelo Estado 
ou mediante uma delegação consubstanciada em concessão ou permissão, tudo 
conforme previsto na forma da Lei. Essa é a regra-máter em termos de prestação 
de serviço público e a fortiori de realização dos direitos fundamentais.

 O Estado garante o mínimo existencial, mas aceita ser coadjuvado 
nessa atividade por outrem. Então, a saúde é um direito de todos, é um 
dever do Estado, mas o mesmo também assimila um sistema particular para 
coadjuvar a saúde. Mutatis mutandis isso também ocorre em relação ao serviço 
fundamental que é o serviço de transportes. O conceito que a Constituição 
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enuncia no artigo 175 permite-nos extrair algumas conseqüências sobre a 
concessão, e a nossa proposta evidentemente não é uma digressão alongada 
nem tanto aprofundada na medida em que estamos participando de um 
painel. O professor Barbosa Moreira dizia: “Há pessoas que participam 
de painéis fazendo uma grande conferência, fugindo completamente do 
escopo do trabalho que é poder debater esses problemas pontuais. Mas o 
que se depreende desse conceito constitucional é que, em primeiro lugar, a 
concessionária presta um serviço estatal, mas em nome próprio e por sua conta 
e risco. Não é o Estado prestando serviço público. É uma entidade prestando 
um serviço público. Em segundo lugar, nas condições unilateralmente 
estabelecidas pelo poder público, que exerce supremacia. Sob esse ângulo é 
forçoso convir que ninguém exerceria uma função em nome do Estado com a 
supremacia do poder estatal se não houvesse uma contraprestação. E a conta 
por prestação nesses serviços concedidos está exatamente na manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Aliás, essa foi uma lição que me ficou da faculdade, na época em que 
o Direito Administrativo sobrevivia apenas pelo Decreto-Lei nº 200/67, e 
proferida pelo saudoso professor Helly Lopes Meireles. Desta sorte, o contrato 
administrativo se caracteriza de um lado pela supremacia do poder público e 
de outro pela garantia da equação econômica do contrato pela manutenção das 
suas condições, do equilíbrio financeiro que se contrapõe a essa possibilidade 
de alteração unilateral de cláusulas exorbitantes pelo poder público.

Esse aspecto hodierno tem gerado algumas perplexidades no traçar dessa 
linha divisória entre o serviço público que implementa políticas públicas e o 
serviço público que, na realidade, é um serviço econômico de interesse geral.

Assim como no Processo Civil, nós já fomos um dia de uma família 
romano-germânica, e hoje eu não sei mais a que família nós pertencemos, 
tanto é a influência dos direitos anglo-saxônicos. Entendo que pertencemos à 
família do civil law e common law ao mesmo tempo; o Direito Administrativo 
sempre saciou as suas perplexidades no Direito francês e ainda assim continua. 
E, no Direito francês, há essa distinção nítida entre serviços de interesse 
público e serviços econômicos de interesse geral. Com relação a esses serviços 
econômicos de interesse geral, como sói ser os serviços de concessão de 
transportes, a doutrina francesa de Marcel Walline e André de Laubadere 
e Laborde, timbra com muita clareza essa questão da equação econômico-
financeira do contrato, assentando essa doutrina francesa que todo contrato 
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tem a sua álea. Há uma álea geral ordinária a qual denominam “álea geral 
ordinária”, digamos assim, não na tradução ao pé da letra, mas dentro daquilo 
que nós percebemos como a álea que se contrapõe os contratos sinalagmáticos. 
É álea ordinária o concessionário saber se está fazendo um bom ou um mau 
negócio. Isso é problema dele. E é álea extraordinária, que é aquela álea que 
escapa completamente ao ambiente objetivo do contrato e que surpreende o 
concessionário, aquela que rompe a equação econômica do contrato. 

A Corte Especial do meu Tribunal, que é um Tribunal infraconstitucional, 
por isso denominado Tribunal da Cidadania, aplica sub judice com 12 mil 
leis que compõe o cenário infraconstitucional. O Direito Administrativo hoje 
está prenhe de legislações atinentes aos serviços públicos, e a Corte Especial, 
que é órgão pleno jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, na medida 
em que o Plenário só tem função administrativa, é claríssima em manter 
fidelidade na obediência das leis que regulam essas atividades delegadas e em 
relação ao próprio contrato em si, porque, na percepção desse Órgão Maior, 
essas entidades que encerram mega-atividades, normalmente,  suscitam 
interesses de grandes corporações. E as grandes corporações gostam de 
saber o início, o meio e o fim da vida dos contratos que firmaram. Anseiam 
conhecer os limites da sua responsabilidade. Então, se nós oferecemos 
uma justiça caridosa, se nós oferecemos uma justiça paternalista, se nós 
oferecemos uma justiça surpreendente que se contrapõe à segurança jurídica 
prometida pela Constituição Federal, evidentemente que isso afasta o capital 
estrangeiro, como afasta o capital das grandes corporações. É o que sucede 
com o não-cumprimento de tratados, o não-cumprimento de laudos arbitrais 
convencionados previamente... Isso, segundo a Corte Especial, aumenta o que 
se denomina de “Risco Brasil”.

Então, voltando um pouco à nossa época embrionária de estudante, o 
que a Corte Especial estabelece em relação a essas questões é o respeito ao 
princípio pacta sunt servanda, porque essas grandes corporações não conseguem 
compreender que, no meio do caminho, são surpreendidas com alteração 
abrupta e unilateral não do contrato, pois ela sabe que já tem essa supremacia, 
mas das condições econômicas que, se ela soubesse que existiriam, jamais 
investiriam nesse setor. O fato para nós é preocupante porque inviabiliza o 
serviço público de interesse geral.

É cediço que o interesse público é a soma do interesse de todos nós. O 
interesse público não é o interesse da Fazenda. O interesse público é o nosso 
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interesse somado e que gera essa categoria final do interesse público, e é com 
esse interesse múltiplo que a Corte Especial manifesta severa preocupação.

Destarte, temos a ciência de todos os poderes e os deveres do concedente 
e do concessionário, sendo certo que, basicamente, o poder concedente pode 
intervir no contrato, pode alterar, pode fiscalizar, pode impor sanções, mas, 
por outro lado, não pode alterar o objeto da concessão, porque, se a empresa 
está preparada para transporte, ela não pode fazer outra coisa, a menos que 
haja uma outra licitação e, nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça 
é inflexível, não admitindo essas simulações de superposição de linhas sem 
licitação, como se houvesse apenas uma extensão de linha, quando, na 
verdade, é uma nova concessão em desobediência ao princípio da moralidade 
e da licitação estabelecidos nos artigos 37 e 175 da Constituição Federal. E, 
por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça é muito inflexível em relação à 
manutenção da equação econômico-financeira do contrato.

Inspirado pela doutrina francesa, a Corte empreende muito bem essa 
distinção entre álea normal do negócio, que o empresário tem que saber se é 
bom ou se é ruim, porque v.g.: o tráfego é intenso no Rio de Janeiro, isso é uma 
álea dele. Entretanto, só se opera o fato do príncipe, a teoria da imprevisão e 
questões outras, das quais exsurge surpresa econômica para o concessionário. 
Cremos que uma empresa, se soubesse, por exemplo, que ela, sem que isso 
estivesse declarado textualmente, fosse obrigada a assumir um grande passivo, 
ela de certo poderia escolher se assumiria ou não o serviço público delegado, 
na medida em que há casos que vale a pena. Mutatis mutandi é o que ocorre, 
por exemplo, numa execução judicial ou extrajudicial, na qual no bem a 
ser expropriado pesa uma hipoteca, mas vale a pena comprá-lo. Paga-se 
a hipoteca e fica-se com um bem livre e desembaraçado. Então, é possível 
que uma concessão valha a pena mesmo com um passivo se ela for profícua, 
se ela for uma concessão que gere um bom resultado. Mas, tudo precisa ser 
explicitado para o concessionário, porque nessa apreciação à luz dos direitos 
do concessionário – porque não há relação jurídica só de direitos e deveres ou 
só de poderes sem que haja direitos também –, toda a concessão é precedida 
de um ato complexo, isto é: a concessão é antecedida de um edital, de uma 
licitação e de um contrato. Então, tudo isso tem que ficar muito claro em 
relação ao edital, à licitação e ao contrato para que o concorrente saiba daquilo 
que ele está participando e daquilo que ele está pactuando.

Há vários acórdãos principiológicos no Superior Tribunal de Justiça no 
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sentido de que o edital é a lei da licitação, é a lei do contrato. E o que está no 
contrato tem que estar a fortiori no edital da licitação.

E a lei de licitações, essa a que se refere a Constituição Federal no artigo 
175, dispõe que, se estiver sendo cumprido o contrato, presume-se jure et jure 
que há equilíbrio econômico financeiro naquela concessão – o que a contrário 
senso, faz-nos chegar à conclusão de que, se aquele contrato não está sendo 
cumprido, não está havendo o equilíbrio econômico-financeiro prometido na 
licitação. Essa é, digamos assim, em linhas gerais, a teoria geral da licitação 
e da concessão, das licitações e das concessões em geral e ao pensamento o 
Superior Tribunal de Justiça, como não poderia ser diferente. Mas, ainda que 
assim não fosse, é o pensamento da melhor doutrina do tema considerada.

Hely Lopes Meireles, o atualíssimo Marçal Justen, o ainda atualíssimo 
professor Celso Antônio Bandeira de Melo, e mais atual que ele, o seu pai, 
o Osvaldo Antônio Bandeira de Melo, que em 1951 já escrevera que os 
contratos de concessões e a equação econômico-financeira do contrato, 
essa equivalência, transfigurava os mesmos vínculos administrativos com 
lineamentos do Direito Privado, porque, em princípio, o rei podia fazer 
absolutamente tudo. Essa garantia da equação econômica financeira do 
contrato mitiga um pouco esse poder ilimitado do poder concedente, no 
caso o poder público que não presta diretamente o serviço.

O Superior Tribunal de Justiça preconiza esses princípios nas diversas 
decisões em mandados de segurança, ações em geral que versem a respeito 
das concessões. O Tribunal julga termos uma gama muito grande de ações 
relacionadas às concessões nas quais se visa, digamos assim, chancelar 
judicialmente uma extensão das concessões. Sob esse enfoque, adianto aos 
senhores que a Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal da Justiça, 
componentes da Seção de Direito Público são absolutamente inflexíveis e não 
admitem que haja superposição de linhas ou extensão de linhas sem a realização 
das licitações. É que normalmente as ações chegam ao nosso conhecimento 
no afã de legitimarmos uma concessão, uma extensão da linha, e nós não 
legitimamos o que a contrário senso implica em que aquela deslegitimação 
daquela superposição de linhas impõe ao poder público a realização da 
licitação, mercê de nesse interregno o povo não ficar sem atendimento de 
serviço público. Essa é uma questão recorrente referente às concessões e o 
transporte.

Uma segunda questão recorrente sobre o impacto das decisões judiciais 
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é a que concerne à responsabilidade civil. Isso é uma questão já pacificada. 
Ninguém tem a menor dúvida de que o concessionário ou qualquer que 
seja a sua natureza está exercendo um serviço que é estatal e pour cause a 
sua responsabilidade é objetiva tal como prevista no artigo 37, parágrafo 6º, 
da Constituição Federal. Estou omitindo leitura porque estamos aqui no 
painel e outros ainda intervirão. Então, a responsabilidade é objetiva. Nesse 
tópico, o Superior Tribunal de Justiça também tem os seus parâmetros muito 
bem definidos. Em primeiro lugar: a responsabilidade é da concessionária, 
porquanto integra a álea comum e ordinária do negócio, uma vez que ela 
tem os bônus e tem os ônus. Isso é uma regra geral. Outrossim, diante da 
insuficiência ou impotência patrimonial das concessionárias, funciona o Estado 
com responsabilidade subsidiária. Em alguns países, essa responsabilidade 
subsidiária beira à responsabilidade solidária, porque quem não pode ficar 
sacrificado é o usuário. Conseqüentemente, a concessionária tem a sua 
responsabilidade primária, e o Estado tem a responsabilidade subsidiária.

Uma terceira questão que vem surgindo agora diz respeito à responsabilidade 
da concessão em confronto com uma pseudo-sucessão de empresas. E aqui eu 
chamo a atenção dos colegas, que me ouvem com tanta atenção, que no campo 
de Direito Administrativo vigora o princípio da legalidade. O princípio da 
legalidade no Direito brasileiro é muito simples: no Direito Privado significa 
que nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe; no Direito Público, o 
princípio da legalidade significa dizer que o administrador só pode fazer aquilo 
que ele está autorizado por lei. Às vezes, isso parece simples para nós. Mas, 
recentemente, o Presidente da Corte de Cassação Italiana fez uma palestra no 
Superior Tribunal de Justiça onde ele empreendeu um confronto até irônico 
em relação a esse princípio da legalidade. Dizia: “Na França, tudo é permitido, 
salvo aquilo que for proibido por lei. Na Alemanha, tudo é proibido, salvo 
o permitido por lei. Na Itália, tudo é permitido, inclusive o que é proibido 
por lei; na Rússia, tudo é proibido, inclusive o que é permitido em lei.” O 
Brasil só é mais eclético nesse aspecto. No Brasil, consoante o princípio da 
legalidade, o administrador pode fazer o que a lei o autoriza. Exatamente por 
isso, é diferente a percepção diante de um contrato administrativo e diante de 
um contrato privado da administração. Muito diferente. Inclusive, há uma 
previsão expressa de improbidade administrativa para o servidor que ultrapassa 
os seus limites de atuação.

É cediça também a impossibilidade de aplicação das normas do Direito 
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Privado no contrato que é regido por normas impositivas, imperativas e 
indisponíveis, como soem de ser as normas que versam sobre os contratos 
de Direito Administrativo. Esse aspecto tem chamado atenção e não é um 
problema isolado, mas, antes, um problema recorrente seriíssimo.

E é nesse particular que eu concito-vos à rememoração daquele nosso velho 
encontro em Mangaratiba, quando nós discutimos a concessão de medida 
liminar em plano de saúde quando vigorava uma jurisprudência caridosa, 
sintetizada no seguinte aforismo: “Vamos atender a todos ainda que fora do 
plano e ainda que quebre o plano”. Na oportunidade chegamos à conclusão 
de que, se a saúde é um dever do Estado e é um direito de todos, a primeira 
preocupação do juiz é ver se o Estado pode prestar aquela assistência à saúde 
fora do plano. E, se o Estado pode prestar aquela assistência à saúde fora 
do plano, nós não vamos sacrificar os outros que vão concorrer para que se 
satisfaça um só.

E tanto assim o é que hoje eu verifico quando acode ao Tribunal através de 
recurso especial em agravo referente a acórdãos, nos quais os juízes ponderam 
bem esses valores. Eles têm conseguido ponderar bem esses valores a ponto 
de dar uma decisão justa sem inviabilizar o serviço de saúde, o que, no meu 
modo de ver, essa também deve ser a solução no serviço de transportes. É certo 
que tanto quanto eu pude colher, encontrei uma jurisprudência do Direito 
Privado que decretou uma posição paternalista, protecionista, sem o mínimo 
fundamento legal. Não há um artigo de lei citado nessa jurisprudência. Esse 
voto tem uma lauda e meia e dispõe o seguinte: se a concessionária exerce o 
mesmo trabalho da outra, a mesma atividade da anterior, ela automaticamente 
é responsável por tudo quanto possa ter acontecido, na forma do artigo 42 
do Código de Processo Civil. Bastaria chamar o professor Bermudes, aqui 
presente, que ele rapidamente explicaria o alcance do dispositivo aos senhores. 
Mas vou poupá-lo para dizer que o artigo 42 do CPC dispõe que a alienação 
da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes. E diz o parágrafo 3º: 
o terceiro adquirente, quer entre no processo, quer não, fica sujeito à coisa 
julgada.

A alienação da coisa litigiosa significa dizer que há um causa pendente, 
sub judice, e lá pelas tantas o bem controvertido é vendido. Desta sorte 
evidentemente que esse bem fica sujeito a chuvas e trovoadas. Se eu ganhar, 
quem comprou, comprou o bem. Se eu perder, quem comprou, comprou 
mal. Sucede que o que vem ocorrendo são ações propostas não depois da 
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alienação da coisa litigiosa, mas propostas originariamente contra uma ‘outra 
pessoa jurídica’. Isso é uma filigrana, mas é preciso atentar. São ações propostas 
contra uma outra pessoa jurídica que é uma nova concessionária, que passou 
por um outro processo de licitação, sob a alegação de que pela aplicação do 
artigo 42 do CPC ela deve ser responsabilizada. E aí a solução da questão se 
dá sob o ângulo da legitimidade da parte.

A realidade é que essa não é uma questão de legitimidade. Nós não temos 
que discutir se a parte é legítima ou ilegítima, na medida em que a legitimidade 
se afere pelo que a parte está narrando na petição inicial. Afirma: “Eu sofri um 
acidente e quero promover uma ação em face desta empresa de transporte.” 
Observa-se, pelo que está narrando, pela causa petendi e pelo pedido, que a 
parte é legítima. A parte pode até não ter o dever de indenizar, mas isso não é 
um problema de condições da ação. Essa é uma questão de mérito. Ou seja: se 
ela não tem o dever de indenizar, o pedido é improcedente; se ela tem o dever 
de indenizar, o pedido é procedente. A parte seria ilegítima se afirmasse: “Eu 
estou propondo a ação contra essa pessoa, porque eu sei que ela tem patrimônio 
maior que a concessionária anterior.” Nesse caso, a ilegitimidade seria flagrante. 
Verifica-se, assim, que a aplicação desse dispositivo referente à legitimidade 
é evidentemente anômala, porque o problema não é de legitimidade. O 
problema é de dever de indenizar, de quem tem o dever de indenizar. A Turma 
do Direito Público assenta que não é lícito impor a afirmação de que o dever 
de indenizar a uma nova concessionária que passou por uma licitação, que leu 
o edital, colocou no contrato os limites da sua responsabilidade e não pode ser 
surpreendida com a afirmação de sua legitimidade passiva. Data maxima venia, 
o enfoque é equivocado na medida em que o problema é de mérito e o error in 
judicando é tanto maior quando se afirma, verbis: concessionária de transporte 
ferroviária, responsabilidade de transferência do patrimônio; a empresa que 
recebe patrimônio da anterior concessionária e continua na exploração da 
mesma atividade responde pela dívida judicial já constituída. Lembramos 
aos senhores que isso não está escrito em lugar nenhum. Nem no Direito 
Público nem no Direito Privado. O que ocorre é o seguinte: se eventualmente 
a parte alegar que essa outra empresa concessionária está querendo escapar de 
uma dívida através de uma simulação, ela tem que propor uma ação pauliana, 
porque não há ação em curso e sucessão de concessão. Isto encerraria uma 
fraude contra credor. Mister fazia-se uma ação para anular esse negócio. Em 
segundo lugar, quando o professor Celso Antônio Bandeira de Melo trata 
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exatamente das concessões e das áleas da concessão, ele afirma que, às vezes, o 
passivo que a novel empresa enfrentaria. Por outro lado faz parte do negócio 
que o preço leve em consideração o fato de a nova concessionária utilizar-se 
de um acervo ainda útil. É claro que, se o acervo que estiver ali não servir para 
nada, a concessionária terá que investir e, se assim o for, talvez outras sejam as 
condições da concessão. Entretanto, o fato de ela aproveitar-se não significa 
que haja sucessão de empresas. Em primeiro lugar, a sucessão no Direito 
brasileiro não se presume. A sucessão está prevista na lei, decorrente de uma 
incorporação, uma cisão, etc. Mas se pode presumir uma sucessão de concessão 
de serviço público em nome de nenhum princípio. O administrador público 
que for caridoso a esse ponto certamente será incluído na lei de improbidade 
administrativa. E a lei de improbidade serve para quem tem vínculo público 
e para quem faz às vezes do serviço público. O Superior Tribunal de Justiça já 
decidiu que, nos hospitais particulares conveniados ao SUS, os seus dirigentes 
respondem por improbidade administrativa dentro daqueles limites. É claro 
que algumas sanções são intuitu personae e só para funcionários públicos, mas 
há outras sanções de reparação de dano, inabilitação para concorrer, que se 
estendem aos concessionários. Isto significa dizer que o administrador público 
não pode fazer caridade à luz da legislação consumerista, que in casu não se 
aplica, porque estamos diante de uma relação de direito público entre o poder 
concedente e o concessionário. A própria Constituição Federal estabelece 
que a lei determinará a modicidade das tarifas e os direitos dos usuários. 
Então, se a lei disser quem adquiriu o acervo da concessionária anterior... 
Se a lei complementar que regulamenta a Constituição Federal ou a lei 
ordinária disser que, toda vez que uma pessoa vender tem responsabilidade, 
aí evidentemente tollitur quaestio. É uma questão também de legalidade. Não 
respeita a legalidade, uma imputação graciosa de responsabilidade. 

A discussão é tanto mais grave porque não é uma discussão ab origine. 
Não é aquela discussão em que a parte promove a ação contra quem não se 
considera responsável. Acaso isso ocorra, exsurgiria uma questão de mérito 
referente à negativa de responsabilidade. A parte ré ao contestar vai afirmar: 
“Eu não tenho o dever de indenizar.” Consoante a didática do professor 
Barbosa Moreira, o réu ainda pode dizer o seguinte: “Como eu não tenho o 
dever de indenizar à luz do contrato, eu venho promover uma ação declaratória 
incidental para que nunca mais seja molestado com ações como essa e peço 
que se declare incidentalmente que não tenho o dever de indenizar, porque 
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o meu contrato dispõe que eu não tenho o dever de indenizar.” Resolve-se a 
questão sob esse ângulo. O que não se permite é presumir a sucessão; muito 
menos a responsabilidade patrimonial secundária, que significa o sacrifício 
dos bens de alguém por dívida alheia. E com o que nos deparamos na prática? 
Exatamente com o que deu ensejo ao fundamento desse acórdão da Turma de 
Direito Público. Nós nos deparamos na prática não com uma ação originária 
de conhecimento, em que se pode discutir por via de declaratória incidental se 
a concessionária tinha ou não dever de reparar o dano. Nós já nos deparamos 
com um processo satisfativo de execução, no qual se fez uma penhora de bens 
da concessionária como se fosse responsável patrimonial por aquela dívida 
da antecessora. Ela, a nova concessionária, sequer tomou parte no processo 
de conhecimento. Ademais, nesses casos, há um negócio jurídico integrativo 
da licitação que dispõe que ela não responde pelas dívidas anteriores, sem 
prejuízo de o artigo 10 da lei das concessões ser claro em estabelecer que se 
houver o cumprimento do contrato, não há álea e o contrato está sendo bem 
cumprido. E mesmo assim, nós nos defrontamos com casos de penhora de 
bens dessas empresas que prestam serviço público geral. A penhora a que nos 
referimos não é a de um vagão de trem, o que inviabiliza a atividade. Mas é 
ainda pior. É penhora de faturamento on-line que não está bem regulada, de 
sorte que, se, por exemplo, alguém tiver a infelicidade de se tornar devedor 
de mil reais de alguém, uma penhora on-line pode atingir mil reais em todas 
as contas que a pessoa possui. Nesse caso, ao invés de mil reais, serão dez mil 
reais, e suscitará a interposição embargos de terceiro.

A Turma de Direito Público, à luz do Direito Público, decidiu: as regras 
do Direito Administrativo Constitucional dispõem que as empresas criadas 
pelo governo respondem por danos segundo as regras de responsabilidade 
objetiva. E, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, 
o Estado responde subsidiariamente. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição 
Federal. É a responsabilidade objetiva do concessionário e o Estado responde 
subsidiariamente.

Conseqüentemente, é defeso atribuir o cumprimento da obrigação por ato 
ilícito contraída por empresa prestadora de serviços públicos a outra que não 
concorreu para o evento, apenas porque também é prestadora dos mesmos 
serviços públicos executados pela verdadeira devedora. Tal atribuição não 
encontra amparo no instituto da responsabilidade administrativa assentado 
na responsabilidade objetiva da causadora do dano e na subsidiária do Estado, 
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diante da impotência econômica e financeira daquela.
Essa é a jurisprudência da Turma de Direito Público, que ainda destaca 

a inexistência de nexo de causalidade. A novel concessionária não praticou 
qualquer ato ilícito. O fato danoso não foi praticado por ela, por isso que a 
mesma não tem como ter imputada essa responsabilidade objetiva.

Há ainda um detalhe, qual o de o Superior Tribunal de Justiça não analisa 
contrato pela Súmula 5 nem fatos pela Súmula 7, razão pela qual, se essa 
questão da responsabilidade não for bem resolvida na instância local, haverá 
uma certa interdição de análises pelo Superior Tribunal de Justiça.

Mas há, outrossim, umas cláusulas do contrato que dispõe sobre a empresa 
demandada. Quando essa empresa for equivocadamente acionada, dispõe de 
um prazo para dizer: “Estou sendo equivocadamente acionada por um ato que 
não me diz respeito.” Essa comunicação, na verdade, é uma das modalidades 
de denunciação da lide, porque a denunciação da lide tem duas modalidades. 
Pode ensejar uma mera denúncia da lide, como o próprio nome insinua; quer 
dizer: avisa-se que há uma lide pendente ou então, uma denunciação da lide 
sob a modalidade de ação de regresso, que não é o caso in foco, porque a nova 
concessionária não tem o dever de pagar para depois regredir. A concessionária 
não tem simplesmente o dever de pagar dívida da antecessora. A concessionária 
sustenta que não deve ser responsabilizada e em prol do usuário comunica 
o poder concedente para que ele assuma o pólo passivo juntamente com a 
devedora anterior.  

Essa cláusula contratual, e à luz da justiça da solução, entendemos que essa 
denúncia da lide faz às vezes da nomeação à autoria. O que o réu faz da nomeação 
à autoria? O caseiro, v.g., é acionado sob a acusação de que está invadindo a 
propriedade do vizinho, defende-se afirmando: “Eu sou caseiro. Não tenho 
nada a ver com isso. Vou convocar o verdadeiro suposto esbulhador.” Vou 
nomear à autoria o dono da propriedade que me colocou aqui como caseiro. 
A denúncia da lide serve para isso. “Essa briga não é comigo. Vamos convocar 
o verdadeiro responsável segundo essa jurisprudência.” E, no meu modo de 
ver, o verdadeiro responsável, no sentido material da palavra, é aquele que tem 
a obrigação de reparar o dano, vale dizer, a antiga concessionária e o Estado 
subsidiariamente.

Essa é a jurisprudência da Seção de Direito Público do Superior Tribunal 
de Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem uma jurisprudência 
dividida. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem jurisprudência 
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com uma percepção exata de que, se não houver nenhuma cláusula contratual 
obrigando a concessionária a pagar prejuízos de terceiros, ela não tem que 
pagar nada. 

No meu modo de ver, como juiz de carreira que sou, sabemos que os juízes 
têm sentimentos. Aliás, “sentença” vem de “sentimento”, vem de “sentido”. É 
inesquecível uma passagem do livro do professor Calamandrei sobre processo 
e democracia, quando ele foi convidado para ir ao México pela mais velha 
universidade de língua latina, quando afirma que a grande diferença entre os 
juízes e os advogados é que o advogado trabalha com a paixão e o juiz com a 
razão. Mas nós juízes também temos sentimentos. O professor Calamandrei 
narra que, na Sicília, uma mulher matou o marido com sete facadas pelas 
costas. Matou com sete facadas pelas costas por amor. Segundo ela, por amor. 
Ela estava enciumada e deu sete facadas pelas costas. No dia da sessão do 
júri, a mulher não parava de chorar copiosamente. E o juiz, apesar do caso 
grave de sete facadas pelas costas, estava incomodado e apiedado de ver aquela 
mulher que chorava copiosamente. Voltando da sala dos passos perdidos, o 
juiz, com a informação de que ela fora absolvida por sete a zero por força da 
legítima defesa depois de ter matado o marido com sete facadas pelas costas, 
e como ela continuava chorando, ele apiedado sussurrou no ouvido do oficial 
de justiça para que ele fosse falar para ela que havia sido absolvida, porque ele 
não agüentava mais vê-la chorar sabendo que fora exculpada pelo tribunal do 
júri.

Então, nós somos juízes, temos coração, temos sensibilidade, e às vezes o 
usuário peregrina à cata de quem possa assumir a responsabilidade pelo dano 
causado. A questão é semelhante àquelas das jornadas de Mangaratiba, onde 
concluiu-se que a Justiça tem que ser caridosa e a caridade tem que ser justa, 
sob pena de [...]. Senão, nós vamos nos transformar naquele juiz sentimental 
a que se referia Carlos Maximiliano, o juiz que resolvia tudo no esoterismo, 
resolvia no jogo de dados, com o coração. Ele era adepto da escola do Direito 
Livre de Kantorowicz, passou pela Europa igual a um meteoro, sem deixar 
nenhum vestígio, e detinha o prestígio dos teóricos da anarquia. As questões 
jurídicas também devem ser solucionadas dentro de uma técnica própria.

Evidentemente, com uma certa dose de adoração pelo órgão ao qual 
pertenço, eu diria aos senhores que a jurisprudência da Seção de Direito 
Público do Superior Tribunal de Justiça, no meu modo de ver, está mais 
próxima do porto do que do naufrágio. Obrigado pela atenção.



22 Revista ENM

 

OS FUNDAMENTOS DA 
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1. Heterocomposição, autocomposição e processo
O interesse pela mediação e a conciliação, e a importância de que as vias 

consensuais se revistam na sociedade contemporânea levaram ao renascer do 
instituto, em toda parte.

Se é certo que, durante um longo período, a heterocomposição e a 
autocomposição foram considerados instrumentos próprios das sociedades 
primitivas e tribais, enquanto o ‘processo’ jurisdicional representava 
insuperável conquista da civilização, ressurge hoje o interesse pelas vias 
alternativas ao processo, capazes de evitá-lo ou encurtá-lo, conquanto não o 
excluam necessariamente. 

Mas a arbitragem, instrumento de heterocomposição, embora apresente 
altos méritos, sendo mais adequada do que o processo para um determinado 
grupo de controvérsias, ainda é um método adversarial, em que a decisão 
é imposta às partes, não pelo juiz, mas pelo árbitro. Já a autocomposição, 
que abrange uma multiplicidade de instrumentos, constitui técnica que 
leva os detentores de conflitos a buscarem a solução conciliativa do litígio, 
funcionando o terceiro apenas como intermediário que ajuda as partes a se 
comporem. Por isso, os instrumentos que buscam a autocomposição não 
seguem a técnica adversarial.
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Hoje, pode-se falar de uma “cultura de conciliação”1 que conheceu 
impulso crescente na sociedade pós-industrial,2 mas que tem, nos países 
em desenvolvimento, importantes desdobramentos, indicando, como foi 
salientado, não apenas a institucionalização de novas formas de participação 
na administração da justiça e de gestão racional dos interesses públicos 
e privados, mas assumindo também relevante papel promocional de 
conscientização política.

Esse estudo vai-se ocupar dos fundamentos da justiça conciliativa, que 
compreende, entre outras técnicas, a mediação e conciliação.

2.  A crise da Justiça
Não há dúvida de que o renascer das vias conciliativas é devido, em 

grande parte, à crise da Justiça.
É sabido que ao extraordinário progresso científico do Direito 

Processual não correspondeu o aperfeiçoamento do aparelho judiciário e da 
administração da Justiça. 

A morosidade dos processos, seu custo, a burocratização na gestão dos 
processos, certa complicação procedimental; a mentalidade do juiz que 
nem sempre lança mão dos poderes que os códigos lhe atribuem; a falta de 
informação e de orientação para os detentores dos interesses em conflito; as 
deficiências do patrocínio gratuito, tudo leva à obstrução das vias de acesso 
à Justiça e ao distanciamento entre o Judiciário e seus usuários. O que 
não acarreta apenas o descrédito na magistratura e nos demais operadores 
do Direito, mas tem como preocupante conseqüência a de incentivar a 
litigiosidade latente, que freqüentemente explode em conflitos sociais, ou 
de buscar vias alternativas violentas ou de qualquer modo inadequadas 
(desde a justiça de mão própria, passando por intermediações arbitrárias e 
de prepotência, para chegar até os “justiceiros”).

Por outro lado, o elevado grau de litigiosidade, próprio da sociedade 
moderna, e os esforços rumo à universalidade da jurisdição (um número 

1 DENTI, Vittorio & VIGORITI, Vincenzo. “Le rôle de Ia conciliation comme moyen d’éviter le procés”. 
Relatório geral apresentado ao VII Congresso Intern. Dir. Proc., Würzburg, 1983, in Effektjver Rechtsschutz 
und Verfassungsmässige Ordnung, Habscheid, Bielfeld: 1983, p. 350.
2 Segundo Denti (“I procedimenti non giudiziali di conciliazione come instituzioni alternative”. In Riv. Dir. 
Proc. n. 35, 1980, p. 418), o fenômeno seria próprio dos países “de capitalismo avançado” ou “maduro”, 
enquanto Cappelletti observa não ser típico ou exclusivo dos modernos países ocidentais, preferindo falar 
em “sociedades de economia avançada” (“Appunti su conciliatore e conciliazione”, in Riv. Trim. Dir. Proc. 
Civ., 1981, pp. 53 e 64).
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cada vez maior de pessoas e uma tipologia cada vez mais ampla de causas 
que acedem ao Judiciário) constituem elementos que acarretam a excessiva 
sobrecarga de juízes e tribunais. E a solução não consiste exclusivamente 
no aumento do número de magistrados, pois quanto mais fácil for o acesso 
à Justiça, quanto mais ampla a universalidade da jurisdição, maior será o 
número de processos, formando uma verdadeira bola de neve.

3. Fundamento funcional das vias conciliativas: o eficientismo
A crise da Justiça, representada principalmente por sua inacessibilidade, 

morosidade e custo, põe imediatamente em realce o primeiro fundamento 
das vias conciliativas: o ‘fundamento funcional’. Trata-se de buscar a 
racionalização na distribuição da Justiça, com a subseqüente desobstrução dos 
tribunais, pela atribuição da solução de certas controvérsias a instrumentos 
institucionalizados que buscam a autocomposição. E trata-se ainda da 
recuperação de certas controvérsias, que permaneceriam sem solução na 
sociedade contemporânea perante a inadequação da técnica processual para 
a solução de questões que envolvem, por exemplo, relações comunitárias 
ou de vizinhança,3 a tutela do consumidor, os acidentes de trânsito, etc. Os 
Juizados Especiais ocupam-se dessas controvérsias, mas eles também estão 
sobrecarregados, por força da competência muito alargada que lhes atribuiu 
a lei.

Trata-se de objetivos que dizem respeito aos esforços no sentido de 
melhorar o desempenho e a funcionalidade da justiça, colocando-se, 
portanto, numa dimensão inspirada em motivações que foram chamadas 
‘eficientistas’.4 

Nesse enfoque a mediação e a conciliação passam ao status de instrumentos 
utilizados no quadro da ‘política judiciária’. Deixa-se, assim, de lado o 
aspecto negocial envolvido no acordo, realçado em épocas anteriores, para 
se considerar essas vias como verdadeiros equivalentes jurisdicionais, o que 
acaba se refletindo em uma diversa terminologia.5 

3 Cappelletti (“Giudici laici” op. cit., p. 797 ss.) realça a importância de uma justiça “laica”, ou “de vizi-
nhança”, em contraposição à tradicional justiça “contenciosa” ou “profissional”, para as relações intersub-
jetivas ligadas ao meio em que se vive, que se baseiam em regras não apenas jurídicas, como também de 
convivência social.
4 V. Grevi, “Giudice unico e giudice onorario nel processo penale”, Atti dell’incontro sul giudice onorario, 
Milão, Giuffre, 1979, p. 54.ispute Processing”, in Law and Soc. Rev., 9 (1974), p. 63; Lancellotti, “Con-
ciliatore”, cit., p. 411.
5 V. Denti, I procedimenti cit., p. 411, destacando a utilização da expressão „dispute processing‰ no lugar 
da mais antiga, „dispute settlement‰. V. também Felstiner, “Influences of social organization on Dispute 
Processing”, in Law and Soc. Rev., 9 (1974), p. 63; Lancellotti, “Conciliatore”, cit., p. 411.
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4. Fundamento social: a pacificação
Todavia, a justiça conciliativa não atende apenas a reclamos de 

funcionalidade e eficiência do aparelho jurisdicional. E, na verdade, 
parece impróprio falar-se em racionalização da justiça, pela diminuição 
da sobrecarga dos tribunais, se o que se pretende, através dos equivalentes 
jurisdicionais, é também e primordialmente levar à solução controvérsias 
que freqüentemente não chegam a ser apreciadas pela justiça tradicional.

Assim como a jurisdição não tem apenas escopo jurídico (o de atuação 
do direito objetivo), mas também escopos sociais (como a pacificação) e 
políticos (como a participação), assim também outros fundamentos podem 
ser vistos na adoção das vias conciliativas, alternativas ao processo: até 
porque a mediação e a conciliação, como visto, se inserem no plano da 
política judiciária e podem ser enquadradas numa acepção mais ampla de 
jurisdição, vista numa perspectiva funcional e teleológica.6 

Releva, assim, o ‘fundamento social’ das vias conciliativas, consistente 
na sua função de pacificação social. Esta, via de regra, não é alcançada 
pela sentença, que se limita a ditar autoritariamente a regra para o caso 
concreto, e que, na grande maioria dos casos, não é aceita de bom grado 
pelo vencido – o qual contra ela costuma insurgir-se com todos os meios 
na execução –, e que, de qualquer modo, se limita a solucionar a parcela 
de lide levada a juízo, sem possibilidade de pacificar a lide sociológica, 
em geral mais ampla, da qual aquela emergiu, como simples ponta do 
iceberg. Por isso mesmo, foi salientado que a justiça tradicional se volta 
para o passado, enquanto a justiça informal se dirige ao futuro. A primeira 
julga e sentencia; a segunda compõe, concilia, previne situações de tensões 
e rupturas, exatamente onde a coexistência é um relevante elemento 
valorativo.7

Resulta daí que o método contencioso de solução das controvérsias 
não é o mais apropriado para certos tipos de conflito, em que se faz 
necessário atentar para os problemas de relacionamento que estão à base 
da litigiosidade, mais do que aos meros sintomas que revelam a existência 
desses problemas.8 

6 Ver, por exemplo, Dinamarco, A instrumentalidade do processo, p. 101 ss.
7 Assim Cappelletti, Giudici laici, cit., pp. 709-712, que fala, por isso mesmo, em “justiça coexistencial” em 
contraposição à justiça contenciosa (v. também, do autor, “Giudici non profissionali: uma nota critica sul 
dibattito in Itália”, in Giur. it., 1980, separata, pp. 8-9). 
8 V. Denti, I procedimenti cit., p. 412, referindo-se ao estudo de David Smith, “ A warner way of disputing 
Mediation and Conciliation” (no vol. “Law in the U.S.A. in the Bicentennial Era” -Hazard and Waner Eds 
-supl. do vol. XXVI do Am. lourn. of Comp. L., 1978, pp. 205-216). 
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5. Fundamento político: a participação
Vistos, assim, os fundamentos funcional e social das vias conciliativas, 

passa-se a examinar a terceira dimensão da conciliação, baseada em seu 
‘fundamento político’.

Trata-se de adentrar, agora, o aspecto da ‘participação popular’ na 
administração da Justiça pela colaboração do corpo social nos procedimentos 
de mediação e conciliação.

A participação popular na administração da Justiça não é senão um capítulo 
do amplo tema da democracia participativa.

A exagerada centralização a que foram conduzidos os Estados modernos, 
quando o homem se encontrou isolado perante o Estado pelas concepções 
individualistas, limitou a vida social ao jogo das competições interindividuais. 
De outro lado, as tendências coletivistas impuseram autoritariamente as 
decisões políticas aos indivíduos. E, de um modo ou de outro, só restava a 
autoridade estatal para ordenar a sociedade.9 

Com a manifestação da crise e a comprovada insuficiência das estruturas 
políticas, econômicas e sociais, as instâncias de participação propuseram uma 
alternativa ao poder único do Estado, ou seja, ao poder exercido por poucos, 
ainda que em nome de todos. E acentuaram a necessidade de submeter a 
delegação das vontades a efetivos controles populares.10

Nasceu, assim, o princípio participativo, cujo núcleo se desdobra em dois 
momentos principais: o primeiro, consistente na intervenção na hora da 
decisão; o segundo, atinente ao controle sobre o exercício do poder. Mas o 
princípio manifesta-se, na verdade, numa imensa variedade de formas, desde 
a simples informação e tomada de consciência, passando pela reivindicação, as 
consultas, a co-gestão, a realização dos serviços, até chegar à intervenção nas 
decisões e ao controle, como a caracterizar graus mais ou menos intensos de 
participação. 11

O princípio participativo também exerce sua influência em relação à 
atividade jurisdicional. Na esteira do disposto na Constituição italiana,12 a 

9 V. André Franco Montoro, Liberdade, participação, comunidade”, in Rev. Inf. Leg., out./dez. 1986, n. 
92, p. 7.
10 V. Vigoriti, Interessi collettivi e processo, Milão, Giuffre, 1979, p. 4.
11 Roberto Papini, La participación de ciudadanos en el Poder Político”, apud, Montoro, Liberdade, cit., 
p. 9.
12 Art. 102, 3a. parte, da Constituição italiana: “A lei regula os casos e as formas de participação direta do 
povo na administração da justiça”.
13 V. Denti, “Le azioni a tutela di interessi collettivi”, in Le azioni a tutela di interessi collettivi, Pádua, 
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doutrina peninsular debruçou-se sobre os diversos aspectos da participação 
popular na Justiça.13 Participação esta que pode manifestar-se em dois 
sentidos: participação na administração da Justiça e participação mediante 
a Justiça.14

Esta – a participação mediante a Justiça – significa a própria utilização 
do processo como veículo de participação democrática,15 quer mediante a 
assistência judiciária, quer mediante os esquemas da legitimação para agir.16 

Aquela – a participação na administração da Justiça – desdobra-se, por sua 
vez, em diversas facetas. 

Inseridos os procedimentos conciliativos, ainda que de natureza não 
jurisdicional, no quadro da política judiciária, a intervenção de leigos na 
função conciliativa também se coloca no âmbito da participação popular na 
administração da Justiça. 

Representa ela, ao mesmo tempo, instrumento de garantia e instrumento 
de controle, configurando meio de intervenção popular direta pelos canais 
institucionalizados de conciliação e mediação.

6. Conclusão
Assim são delineados, em largas pinceladas, os fundamentos funcional, 

social e político das vias conciliativas – cumpre notar, finalmente, que a 
função “eficientista”, a social e a política da conciliação não se excluem17, 
sendo antes coexistentes e complementares –, a compor o quadro harmonioso 
dos diversos fundamentos que levaram ao renascer do instituto.

Cedam, 1976,p. 7 ss.; Pizzorusso, “Democrazia participativa e attività giurisdizionale”, in Quale Giustizia?, 
1975, p. 345; Vigoriti, “Partecipazione, sindacato, processo”, in Riv. Trim. Dir. proc. civ., 1974, p. 1215; 
Ghezzi, “La partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia”, in La riforma dell’ordinamento 
giudiziario, Roma, Edit. Riuniti 1977, vol. I, p.85 ss.; P. Scaparone, La partecipazione popolare all’ ammi-
nistrazione della giustizia, Milão, Giuffrè, 1980, p. 6 ss. e 151 ss..
14 A distinção é de Vigoriti, Interessi collettivi cit., p. 8 ss.
15 A Romano, “Costituzione e sviluppi della giustizia amministrativa”, in Giur. Cost., 1974, p. 2.280 realça 
que “ o recurso ao juiz é um modo de participação democrática por parte do cidadão.
16 Vigoriti, Interessi cit., p. 12 ss., com especial ênfase à tutela jurisdicional dos interesses de caráter supra-
individual, que o autor considera o exemplo mais significativo de participação por intermédio da justiça.
17 Grevi, Giudice único cit., p. 54, alude à convivência das motivazioni efficientistiche e das istanze parte-
cipazionistiche.
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1. Defesa na execução de título extrajudicial
O art. 736 do Código de Processo Civil, na redação do art. 2º da Lei nº 

11.382, de 6 de dezembro de 2006, dispõe, literalmente, que “o executado, 
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 
execução por meio de embargos”.

Tenha-se em mente que a norma transcrita não incide nas execuções 
de títulos judiciais (art. 475-N). A execução destes faz-se, depois da Lei 
nº 11.232, de 21 de dezembro de 2005, sob o nome de ‘cumprimento da 
sentença’, como uma fase do processo cognitivo (art. 475-I). A defesa do 
devedor do título judicial efetiva-se também no âmbito do processo de 
conhecimento, por meio da ‘impugnação’, já referida no § 1º do art. 475-I 
e no § 1º do art. 475-J, e regulada nos arts. 475-L e 475-M. 

Interessante seria suscitar a discussão exorbitante, todavia, do propósito 
deste texto, acerca da natureza do ‘cumprimento da sentença’ e da 
‘impugnação’. Tratar-se-ia apenas de duas etapas do processo cognitivo, ou 
seria a primeira, no conteúdo, uma ação de execução e a segunda, na essência, 
uma ação de ineficácia do título exeqüendo, ambas apenas formalmente fases 
do processo no qual se instauram?

Voltando ao assunto, se a execução é de título extrajudicial, opera-se a defesa 
do executado por meio de embargos, como se vê, claramente, no art. 736.

EMBARGOS À PENHORA NA
EXECUÇãO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL

Sergio Bermudes
Advogado
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2. Exceção desnecessária
O mesmo art. 736 alterou, significativamente, a sistemática da defesa do 

devedor. Não faz ele da garantia do juízo uma condição dos embargos, tal como 
acontecia no regime anterior. Permite os embargos “independentemente de 
penhora, depósito ou caução”. Isto não acontece no âmbito da execução de 
título judicial, onde se exigem a penhora e a avaliação antes da impugnação 
(art. 475-J, § 1º). Essa exigência torna subsistente o instituto da exceção 
de pré-executividade na execução de título judicial, nas mesmas condições 
expostas pela doutrina, prestigiada pelos tribunais.

Irrelevante à vontade do legislador (“ocupação de psiquiatra”, no pitoresco 
dito atribuído ao saudoso Aliomar Baleeiro), a vontade da lei é dispensar 
a garantia do juízo, quando se tratar de título não emanado da função 
jurisdicional, e exigi-la quando a execução for de título judicial (art. 475-N), 
cuja criação se presume feita com obediência de todos os requisitos do devido 
processo legal, inclusive o contraditório e a ampla defesa (Constituição 
Federal, art. 5º, LIV e LV), e encerra a superior vontade estatal.

Os embargos, oponíveis com fundamento no art. 736, constituem, 
substancialmente, uma exceção – no mais amplo significado deste substantivo. 
Se a lei os admite independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 
736), e, quanto à matéria neles dedutível, dá a extensão mais elástica (art. 
745, V), ela elimina a necessidade da exceção de que ora se cuida.

Desnecessário assinalar que a ratio essendi da exceção de pré-executividade 
é evitar a execução, manifestamente incabível, seja por algum aspecto do 
título, ou pela extensão que a ele se atribui, seja por qualquer erro evidente, 
relativo à situação jurídica nele consubstanciada. Para ficar no campo da 
ilustração, se poderiam lembrar as hipóteses em que se pretende executar 
sentença inexistente, ou, em que, na elaboração do cálculo, permitida pelo 
art. 475-B do CPC, se deturpa o dispositivo da sentença, atribuindo-se à 
condenação valor com ela incompatível, ou o caso da ostensiva ilegitimidade 
das partes da execução.

Se, no art. 736, o Código permite ao executado opor embargos, 
independentemente dos atos de que lhe podem advir prejuízos de grande 
monta, deixa de existir o motivo para a exceção de pré-executividade, tal 
como tem sido suscitada, pois a lei cria a oportunidade para se deduzir, nos 
próprios embargos, preliminarmente, a defesa que por meio da exceção se 
faria.
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Convém atentar ao fato de que quando o art. 736 do CPC, na atual 
redação, diz que o executado ‘poderá’ opor embargos, ele não está dando ao 
devedor uma opção de deduzir essa defesa no momento indicado ou deixá-
la para numa fase posterior. O verbo ‘poderá’ refere-se, exclusivamente, ao 
fato de que, regidos pelo princípio dispositivo, a oposição dos embargos 
depende da vontade do devedor, livre para deduzi-los ou não. O devedor, 
querendo, pode opor embargos (art. 736), assim como o réu pode contestar 
a ação (CPC, art. 297); o verbo ‘poder’ indicando, em ambas as normas, a 
possibilidade de exercício de um direito processual e não um dever, como 
ocorre, v.g., nas hipóteses do art. 14 do mesmo diploma. 

3. Momento da oposição dos embargos
O art. 738, também na nova redação, estatui que “os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da juntada aos 
autos do mandado de citação”. Quanto a essa juntada, deve-se lembrar que 
se expedem duas vias do mandado de citação. Feita a citação, junta-se uma 
dessas vias aos autos (art. 738). Dessa juntada é que corre o prazo de 15 
dias para a oposição dos embargos. A segunda via do mandado, o oficial 
de justiça a usará para a penhora de bens e avaliação deles, conforme o § 
1º do art. 652. Conforme o § 3º do art. 738, nos embargos do executado 
não se aplica a regra do art. 191, não se duplicando, por isso, o prazo para 
embargar. Incidem, entretanto, nas hipóteses de que elas tratam, as normas 
dos quatro incisos do art. 241. Aplica-se a regra do art. 191 à impugnação, 
seja pela falta de norma excludente da sua incidência, seja porque essa defesa 
só constitui, ao menos na forma, um incidente do processo cognitivo.

Nos embargos, oponíveis no prazo de 15 dias contados da juntada do 
mandado de citação, o executado deverá deduzir todas as defesas que tiver. 
Também regido pelo princípio da eventualidade, o embargante alegará 
a matéria do art. 745, I a V. Quanto ao inciso II (“penhora incorreta ou 
avaliação errônea”), deve-se considerar o momento da penhora, como se 
expõe no item 5, infra.

A anterior redação do art. 745 avantajava a atual. Dizia-se nela, 
simplesmente, que “quando a execução se fundar em título extrajudicial, 
o devedor poderá alegar em embargos, além das matérias previstas no art. 
741, qualquer outra que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo 
de conhecimento”. Incabível, na nova sistemática, a menção ao art. 741. 
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Parece que a lei quis evitar referência ao art. 475-L, regente da impugnação 
ao cumprimento de título judicial. Evidentemente, se, conforme o inciso V 
do art. 745, o executado pode alegar, nos embargos, “qualquer matéria que 
lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”, tornam-
se supérfluos os incisos anteriores, pois este último permite a mais ampla 
defesa do devedor.

Os embargos devem conter toda a matéria de defesa. Acaso não deduzida 
alguma, já dedutível, haverá preclusão quanto a ela. Ressalvem-se, por 
óbvio, as matérias que podem ser alegadas em qualquer tempo, como a 
falta das condições da ação e os pressupostos processuais (art. 267, § 3º), o 
impedimento do juiz (art. 134) e a incompetência absoluta (art. 113).

4. Efeito suspensivo dos embargos 
O art. 739-A, resultante também ele da Lei nº 11.382, de 06/12/06, 

estabelece que “os embargos do executado não terão efeito suspensivo”. Pode 
o juiz, entretanto, como permite o § 1º desse mesmo artigo, atribuir tal 
efeito aos embargos, se a parte o requerer. A concessão do efeito suspensivo 
encontra-se subordinada à relevância dos fundamentos dos embargos ou ao 
prosseguimento da execução, capaz de causar ao executado “grave dano de 
difícil ou incerta reparação”. A última parte do mesmo parágrafo reza que o 
efeito suspensivo dos embargos pode ser concedido “desde que a execução já 
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. A norma cria, 
assim, uma condição para o deferimento do efeito suspensivo.

Bem observados os §§ 1º e 6º do art. 739-A, ver-se-á que não ocorre 
antinomia entre aquele, que condiciona o efeito suspensivo à garantia da 
execução, e este, conforme o qual a concessão do efeito suspensivo “não 
impedirá a efetivação dos atos de penhora e de avaliação dos bens”. Atente-se 
em que, realizada a penhora, o aperfeiçoamento dela, ou a sua eficácia, pode 
depender da prática de certos atos, como o registro de que trata o § 4º do art. 
659. Uma coisa é a penhora; outra, os atos de efetivação dela e, obviamente, 
da avaliação. Não se praticam, no entanto, os atos de penhora incompatíveis 
com a suspensão, como aconteceriam se, já ordenada a penhora de dinheiro 
na conta bancária do devedor, se desse curso a essa constrição.

Não se deve confundir a concessão de efeito suspensivo do §1º do 
art. 739-A com o acolhimento da exceção de pré-executividade, deduzida 
como preliminar dos embargos. Acolhida a exceção, põe-se fim ao processo 
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executivo, no todo ou em parte.  Ainda que a exceção não leve a tal resultado, 
da procedência dela deve advir, ao menos, alteração do pedido com a 
respectiva intimação, que abre lugar para outros embargos, decorrentes dessa 
transformação, se dela, especificamente, o devedor pretender defender-se.

A sistemática da execução, todavia, não impede que o juiz, de ofício ou a 
requerimento da parte, confira o efeito suspensivo aos embargos a ela opostos. 
Criada e posta no direito processual positivo, a possibilidade dessa suspensão 
pelo § 1º do art. 739-A, e complexa a matéria deduzida nos embargos, bem 
pode ocorrer que o juiz lhes confira o efeito suspensivo, independentemente, 
da penhora, do depósito ou da caução bastante, quando disso resultar risco 
de prejuízo grave ou irreparável. Diga-se, então, que a regra é condicionar o 
efeito suspensivo à garantia da execução. Admite-se, porém, a outorga desse 
efeito, independentemente da garantia, como ato de direção do processo pelo 
juiz, que não pode permitir que a execução se converta em medida punitiva 
do executado, nem sempre responsável pelo inadimplemento da obrigação 
refletida no título. Se se permite a relembrança de um fato marcante, direi 
que vi, no escritório de advocacia paterno, no interior brasileiro, um pobre 
homem dizer que plantara milho e feijão para pagar uma promissória, mas o 
sol queimou o seu milho e a enchente afogou o seu feijão…

5. Penhora posterior ao prazo dos embargos
Não será difícil acontecer e a prática forense permite afirmar a freqüente 

ocorrência do fato que a penhora e a avaliação, previstas no § 1º do art. 
652, só se efetivem após o termo final do prazo de 15 dias do art. 738, ou 
que se realizem durante a fluência desse prazo, diga-se, por exemplo, no seu 
décimo dia. Se, como de toda a nitidez, não se pode pretender que o devedor 
oponha embargos contra vícios de uma penhora ou avaliação que ainda não 
ocorreram, também não se pode exigir que ele assim proceda relativamente 
à penhora ou à avaliação efetivadas durante a quinzena legal, porque isso 
reduziria um prazo peremptório com inequívoco prejuízo do direito de 
defesa, constitucionalmente assegurado (CF, art. 5º, LV). 

Nos casos que se acabam de considerar, a solução será permitir a oposição 
de novos embargos do devedor porque estes embargos são o meio, previsto 
na lei (art. 745, II), para a defesa contra a penhora incorreta ou a avaliação 
errônea. Não se resiste a uma critica à redação do inciso, pois bem se poderia 
falar em penhora errônea ou avaliação incorreta, dando tudo na mesma.
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Nestes tempos de adaptação a uma reforma, na maior parte dispensável, 
descuidada e confusa na parte necessária, já se fala em mera e dissimuladora 
impugnação à penhora ou avaliação viciosas, feitas no curso do prazo para 
embargos, ou depois do seu termo final. A lei não abre espaço para isso. 
Não se podem corrigir defeitos da legislação instituindo-se remédio nela não 
previsto e ignorando-se o que ela prevê. Não é estranha ao CPC a oposição 
repetida de embargos, como mostra o art. 746, regente dos embargos à 
adjudicação, alienação ou arrematação. Se, nos termos da lei, os vícios da 
penhora e da avaliação se argúem por meio de embargos, devem-se opor 
embargos, nessas hipóteses.

Os embargos de que se trata agora se chamam, corretamente, ‘embargos 
à penhora’, ou ‘embargos à avaliação’, ou ainda ‘embargos à penhora e 
avaliação’. Embargos serão sempre oponíveis, com a natureza de ação de 
ineficácia do título extrajudicial exeqüendo, ou da penhora, ou da avaliação 
ilegais. Embargos serão, no conteúdo e no procedimento, não importa o nome 
que, por inconveniente liberalidade, se lhes dê (embargos complementares, 
segundos embargos, novos embargos, ou até mesmo impugnação). Afinal, 
se se permite recorrer a Shakespeare para pôr fecho a estas breves reflexões 
doutrinarias, se indagará o que há num nome, respondendo-se que aquilo a 
que se chama rosa por qualquer outro nome teria a mesma fragrância.
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1. O caso concreto 
Em julho de 1996, o acusado foi preso em flagrante trazendo consigo 

e guardando em sua residência 8 (oito) gramas de cocaína. Em face dos 
indicadores do art. 37 da Lei nº 6.368/76 (“natureza e quantidade da 
substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação 
criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e antecedentes 
do agente”), a autoridade policial classificou o fato no art. 16 do mesmo 
diploma (posse para consumo próprio), punido com detenção, e arbitrou 
fiança que foi prestada. Também foi liberado o automóvel do acusado, onde 
ele se encontrava quando foi preso. 

Alegando que a quantidade de droga apreendida configurava tráfico, o 
Promotor de Justiça denunciou pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 
6.368/76. A inicial foi recebida em outubro daquele ano1. 

Não sendo localizado, o réu foi citado por edital sem que houvesse o 
comparecimento a juízo.  Foram suspensos o processo e o prazo prescricional 
(CPP, art. 366), em decisão de 16 de junho de 1997.

1 Autos nº 1996.4852-5, da 11ª Vara Criminal de Curitiba. 
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Seis anos após, foi decretada a prisão preventiva do ausente, no 
pressuposto de que “a sua ocultação faz presumir que pretende furtar-se 
a (sic) aplicação da lei penal”. Foi efetuada a prisão2, revogada dias após 
pela falta de fundamentação e por haver a prova de primariedade, bons 
antecedentes, ocupação profissional lícita e outros aspectos positivos.

Nos memoriais de julgamento, em agosto de 2007, o Ministério Público 
opinou pela desclassificação do ilícito para o art. 16 da Lei nº 6.368/76, 
enquanto a defesa, concordando com a imputação mais benigna3, opinou 
pela aplicação do inciso I do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, in verbis: 
“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, 
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I – 
advertência sobre os efeitos da droga”.

2. Resistências à combinação da lei nova com a lei velha
Era antiga a resistência no sentido de não se admitir a combinação das 

leis em confronto para se aplicar as normas mais favoráveis no caso concreto. 
Bento de Faria, transcrevendo a doutrina de Manzini (Trattato, ed. de 1933, 
t. I, p. 332, nº 8), refere que na escolha concreta das referidas leis deve a 
mesma recair, numa ou noutra, “considerada integral e distintamente, não 
sendo admissível a aplicação simultânea das disposições mais brandas de 
ambas, salvo quando tal for expressamente consentido”4. O mestre italiano, 
louvando-se em precedentes da Corte de Cassação, reafirma em texto 
publicado quase trinta anos após: “La sentenza affetta da siffatto vizio sarebbe 
annullabile per eccesso di potere”5.

Entre nós, Hungria, o líder intelectual do Código Penal de 1940, sustenta 
que não é possível entrosar os dispositivos mais favoráveis da lex nova com 
os da lei antiga, pois, de outro modo, estaria o juiz arvorado em legislador, 
formando uma “terceira lei, dissonante, no seu hibridismo, de qualquer das 
leis em jogo”. No mesmo sentido, Heleno Fragoso6, Jair Leonardo Lopes7 e 
Zaffaroni-Pierangeli8.

2 São muito freqüentes os casos em que o acusado não é localizado para receber a citação, mas é encontrado 
para ser cumprido o mandado de prisão. 
3 Foi sustentada, para tanto, a aplicação dos indicadores do art. 37 da Lei nº 6.368/76. 
4 Bento de Faria, Antonio. Aplicação e retroatividade da lei, Rio de Janeiro. A. Coelho Branco Filho, 
Editor, 1934, p. 42-43. 
5 Manzini, Vincenzo. Trattato di diritto penale italiano, Torino: UTET, 1961, vol. 1, p. 361.
6 Lições de Direito Penal  – Parte Geral, Rio de Janeiro: Forense, 7ª ed., p. 107.
7 Curso de Direito Penal – Parte Geral, São Paulo: RT, 2ª ed., 1996, p. 102
8 zaffaroni, Raúl Eugenio – Pierangeli, José Henrique. Manual da Direito Penal Brasileiro – Parte Geral, 
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O Código Penal não regula o assunto. No entanto, o Anteprojeto de 1963, 
elaborado por Nélson Hungria, proibia a fusão nos termos seguintes: “Para 
se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser 
consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis 
ao caso vertente (art. 2º, § 2º).” Fragoso apoiou aquele texto fundamentando-se 
no parágrafo único do art. 2º do Código Penal que, na época, assim dispunha: 
“A lei posterior, que de outro modo favorece o agente, aplica-se ao fato não 
definitivamente julgado e, na parte em que comina pena menos rigorosa, 
ainda ao fato julgado por sentença condenatória irrecorrível”. E concluiu que 
não seria possível a utilização de parte de um todo9. 

O Código Penal de 196910, acompanhando a tendência da época, 
manteve a redação do Anteprojeto, apenas substituindo a expressão “caso 
vertente” por “fato”.  O dispositivo foi conservado na Lei nº 6.016/73 (art. 
2º, § 2º). A mesma restrição fora observada no Código Penal Tipo para a 
América Latina (1963/1971), art. 8º.

A jurisprudência tradicional se acomodara àquela ‘crença’, como se verifica 
pelo aresto do antigo Tribunal de Apelação do Rio de Janeiro (14/07/1943): 
“É ilegal e contrário aos princípios reguladores do Direito intertemporal, 
aplicar o juiz, ao mesmo tempo, a um só fato, a lei vigente ao tempo em 
que foi o delito praticado e a lei posterior, retroativamente, sob pretexto de 
beneficiar o réu”11.

Mas um precedente histórico surgiu com o acórdão do Tribunal de 
Apelação do Rio Grande do Norte (29/10/1942), relatado pelo Des. 
Seabra Fagundes, aplicando simultaneamente a Consolidação das Leis 
Penais e o novo Código Penal, porque ambas as disposições beneficiavam o 
réu12. Aquela pioneira e judiciosa orientação vingou na 1ª Conferência de 
Desembargadores, reunida no Rio de Janeiro (1943) para discutir o novo 
Código Penal (Dec.-Lei nº 2.848, de 07/12/1940).

3. A consagração de um critério evolutivo 
Os doutrinadores e os juízes têm admitido sem mais reservas a combinação 

São Paulo: RT, 1997, p. 230/231.
9 fragoso, Heleno Claudio. “A reforma da legislação penal - I”, em Revista Brasileira de Criminologia e 
Direito Penal (RBCDP), Guanabara: ed. Universidade do Estado da Guanabara, 1963, nº 2, p. 56.
10 Dec.-lei nº 1.004, de 21.10.1969, alterado pela Lei nº 6.016, de 31.12.1973, foi revogado pela Lei nº 
6.578, de 11.10.1978. O CP 1969 nunca entrou em vigor.
11 Em alves da silva, Valentim. Repertório de jurisprudência do Código Penal, São Paulo: Max Limonad, vol. 
1º, p. 38. Idem, Tribunal de Apelação de Santa Catarina, em 10.09.1943. (Ob. cit. p. 41). 
12 Apel. Crim. nº 2.342, em Alves da Silva, ob.cit., p. 40
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de leis sucessivas sempre que a fusão possa beneficiar o réu. Merecem 
destaque as opiniões de Bruno13, J. F. Marques14, Garcia15, Noronha16, 
Toledo17, Delmanto18, Damásio19 e Bitencourt20. 

O Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do ministro Marco 
Aurélio, decidiu: “Separáveis as partes das normas em conflito, possível é a 
aplicação do que nelas transpareça como mais benigno”21.

Em recentíssima decisão, relatada pelo desembargador Oto Sponholz, o 
Tribunal de Justiça do Paraná assentou que diante do entendimento proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal, “bem como nas lições doutrinárias mais 
modernas, pode o juiz tomar os preceitos ou os critérios mais favoráveis 
da lei anterior e, ao mesmo tempo, os da lei nova, combiná-los e aplicá-los 
ao caso concreto, de modo a extrair o máximo de benefício resultante da 
aplicação conjunta das leis (normas) sucessivas”22. 

4. O endereço legislativo da solução
A solução para a controvérsia sobre a combinação das leis sucessivas tem 

um endereço legislativo certo: é no quadro das disposições constitucionais que 
consagram dois princípios fundamentais da aplicação da lei penal, quais sejam, 
a ‘irretroatividade da lei mais grave’ e a ‘retroatividade da lei mais benigna’. 

A Reforma de 1984, ao dar nova redação do parágrafo único do art. 2º 
do Código Penal, levou em consideração a mudança do texto constitucional 
(ocorrida com as Cartas de 1946, 1967 e 1969), como se verifica pela Exposição 
de Motivos da nova Parte Geral, resguardando a aplicação da lex mitior de 
qualquer caráter restritivo, no tocante ao crime e à pena (item nº 9).

Nos dias correntes e diante da clareza da Constituição e do Código Penal, 
que tornam obrigatória a retroatividade da lei mais benéfica – e, por via 

13 bruno, Aníbal. Direito Penal- Parte Geral, Rio de Janeiro: Forense, 1967, t. 1º, p. 270.
14 marques, José Frederico. Tratado de Direito Penal, São Paulo: Saraiva, 1964, 2ª ed., vol. 1º, p. 
210/211. 
15 garcia, Basileu. Instituições de Direito Penal, São Paulo: Max Limonad, 4ª ed., 1959, vol. 1, t. I, p. 148. 
16 magalhães noronha, Edgard. Direito Penal, São Paulo: Saraiva, 1985, atualizado por Camargo Aranha, 
vol. 1, p. 89/90. 
17 assis toledo, Francisco de. Princípios básicos de Direito Penal, São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 1994, p. 36/39. 
18 delmanto, Celso et alii. Código Penal Comentado, Rio de Janeiro: Renovar, 6ª ed., 2002, p. 7. 
19 JESUS, Damásio de. Direito Penal- Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 1997,vol. 1º, p. 82/83.
20 Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 11ª ed., 2007, 
p. 168.
21 HC 69.033-5, DJU de 13.03.1992, p. 2.925, em silva franco, Alberto. Código Penal e sua interpretação 
jurisprudencial, São Paulo: Revista dos Tribunais, 6ª ed., 1997, t. I, vol. I, p.81. 
22 1ª Câm. Crim., Acórdão 21238, processo 0383559-0/01, Embargos de Declaração Crime, j. em 
21.06.2007, publ. 03.08.2007, unânime. Acompanharam o relator os juízes mário helton jorge e luiz 
osório panza. 
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de conseqüência, inaplicável a lex gravior aos fatos praticados antes de sua 
vigência –, não mais se questiona a possibilidade do juiz fazer a integração 
entre a lei velha e a lei nova. Não há mais ‘clima’ propício para se resistir 
ao imperativo da fusão das normas penais que sejam mais benignas ao réu. 
Contra a antiga ‘superstição’ e a preconceituosa exegese opõe-se o princípio 
de garantia individual da retroatividade da lei mais favorável (CF art. 5º, 
XL), que não se detém mesmo diante da res judicata (CP art. 2º, § 2º). E, 
para tanto, o magistrado nada mais faz senão aplicar o direito positivo em 
cada fato submetido à sua jurisdição. Não está, com isso, “criando” uma 
nova lei23. 

23 dotti, René Ariel. Curso de Direito Penal – Parte Geral, Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 2004, p. 
275/276.
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A questão da extensão das normas tutelares dos direitos e deveres fun-
da   mentais às partes privadas nas relações sociais é relativamente nova, 
tendo exigido uma reciclagem e ampliação em sentido uti universi do 
tradicional princípio da legalidade, a fim de que a observância das normas 
constitucionais pertinentes a tais direitos e deveres se aplicassem não apenas 
ao Estado e aos agentes do poder público, mas também se estendessem aos 
particulares. Primeiramente teorizada sob a concepção da eficácia direta 
ou imediata dos preceitos de direitos fundamentais, segundo a exposição 
doutrinária de Nipperdey e Leisner, na Alemanha, é certo que a perspectiva 
de operância de efeitos erga omnes de tais normas constitucionais já fora 
discutida sob a Constituição de Weimar, embora enfrentado resistências da 
intelectualidade jurídica de então, debate que prosseguiu na égide da Lei 
Fundamental de Bonn, de 23 de maio de 1949, já agora, porém, contando 
com o entusiasmo da maior parte dos doutrinadores. De acordo com esses 
autores, os direitos que a Constituição reconhece às pessoas e à coletividade 
configuram princípios básicos e objetivos da comunidade nacional vista 
em seu conjunto, destarte vinculantes tanto para o Estado quanto para os 
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particulares e, de conseguinte, válidos e exigíveis para todas as relações sociais 
estabelecidas no interior da ordem jurídica estadual, sejam elas públicas 
ou privadas1. A oposição doutrinária e pretoriana a essa nova expressão da 
eficácia jurídica da Constituição, apegada à dicotomia ultraliberal entre 
Estado-invíduo e Estado-sociedade civil, foi de início bastante inflexível, até 
que, em meados do presente século, começou a formar-se a convicção geral 
de que a grande maioria dos direitos e garantias individuais e coletivos tem 
pertinência com a generalidade das relações humanas no convívio social, 
político e econômico, de sorte a aplicarem-se tanto à esfera pública quanto à 
esfera privada. Mas, foi necessária uma longa caminhada até que se chegasse a 
esse estágio teórico. Por estar a comunidade estatal informada pelo princípio 
da legalidade, restou desde logo assentido que, na ausência de restrições 
normativas à autonomia privada, remanesce, no plano individual, o terreno 
desobstruído das liberdades. De acordo com essa angulação liberal, se tal 
remanescente de livre conduta apresentar-se excessivo ou mesmo injusto, é 
porque assim deliberaram os porta-vozes da volonté générale com assento nas 
Assembléias de representação popular. Tomando-se de exemplo a questão 
da igualdade jurídica, ressalvadas as prescrições constitucionais específicas e 
compulsoriamente extensivas aos indivíduos nas relações privadas (como a 
prática de racismo, que a Constituição em boa hora, no art. 5º, XLII, considera 
crime inafiançável e imprescritível), pode-se até sustentar, em nível de pura 
abstração de efeito explicativo, que o silêncio do legislador torna lícito aos 
entes privados tratar desigualmente os seus semelhantes, discriminando-os 
segundo toda sorte de critérios e preferências pessoais, até mesmo segundo 
censuráveis preconceitos enrustidos no psiquismo individual, os quais, na 
insondável escala dos sentimentos humanos, podem resultar dos extremos 
da paixão e do ódio, por mais torpe que possa ser o requinte de intolerância 
à luz da moral humanística e dos costumes de civilidade. Assim é porquanto, 
sob a ótica liberal, no terreno das relações privadas, a tônica consiste na 
diversidade de tratamento, consoante, aliás, próprio do gênero humano, que 
traduz, quando legítima, o exercício, por cada um, da área de liberdade a 
que a ordem jurídica confere o galhardão da licitude. Aí, à falta de restrição 
constitucional, ou de restrição legal constitucionalmente válida, permite-
se discriminar livremente a pretexto das reservas de privacidade individual 
assegurada na Constituição. De modo contrário, no que concerne ao poder 

1 ABRANTES, José João Nunes, A vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais, Ed. Associa-
ção Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1990, p. 33-35.
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público, a só previsão constitucional do postulado da isonomia endereçado 
ao legislador ordinário, qualquer que seja o teor com que o possa moldar 
o legislador constituinte, erige-se em condição de legislar2. Nesse caso, 
toda regra de conduta dotada de ‘estatalidade’, não importando a posição 
hierárquica que ocupe no sistema normativo capitaneado pela Constituição 
rígida, há de observar o igualitarismo que serve de premissa de validade ao 
poder de legislar do Estado, de maneira que aos súditos da soberania estatal 
fica assegurado não apenas o direito subjetivo à lei, como única fonte possível 
de constrição da liberdade individual, mas, além disso, o direito subjetivo à 
lei igual, ou igualitária, nos termos do regime de igualdades fundamentais 
sistematizado pela Constituição. 

Destarte, o problema que aqui se põe toca fundo, primeiramente, na 
questão das normas constitucionais que vedam ou impõem determinadas 
condutas (normas proibitivas e impositivas) ao Estado e seus agentes, sem, 
contudo, fazê-lo com relação aos indivíduos e à sociedade em geral. Assim, 
a título de exemplo, o postulado da igualdade jurídica entre os sexos que se 
contém no artigo 5º, I, da Constituição Federal, estatuindo que “homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”, 
que se conjuga com o preceito da legalidade inscrito no inciso II da mesma 
disposição, ajuntando que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Considerando, pois, que dito 
comando igualitarista é dirigido precipuamente aos editores normativos 
infraconstituintes, a fim de que estes, em cada situação que houverem por 
bem definir, estabeleçam vedação quanto a discrime com base em gênero, 
conclui-se, por essa visão liberalizante, que as pessoas físicas e jurídicas 
privadas quedam livres para discriminar levando em conta suas preferências 
e intolerâncias íntimas no que concerne ao sexo dos indivíduos, a menos 
que o legislador ordinário decrete interdições de condutas em determinados 
contextos das relações privadas atinentes ao preconceito sexista. Tem-se aí o 

2 A rigor, considerando que, sob o manto protetor da legalidade, o poder político de limitar a liberdade 
individual somente pode ser exercido por lei (seja stricto ou lato sensu, conforme as variantes do legalismo 
em cada sistema constitucional), o princípio da igualdade opera como uma limitação a esse poder de limi-
tação, porquanto não é toda lei que possui aptidão para restringir a liberdade, mas tão só a lei ‘igual’, isto 
é, consentânea com o regime de igualdade perfilhado pela Constituição. A norma isonômica opera em tal 
situação, de acordo com a bem inspirada expressão de PONTES DE MIRANDA, como “regra que limita 
o poder de limitação legal, que é assim explicado pelo notável jurisconsulto: As regras que limitam o poder 
do legislador quanto às restrições à liberdade foram chamadas regras de limitação às limitações; entre o 
campo dedicado à liberdade e o campo deixado à legislação limitativa há linha que determina até onde pode 
ir o legislador. Melhor diríamos, pondo-nos do lado dos indivíduos (e não do foco legislativo): até onde 
pode vir o legislador” (PONTES DE MIRANDA, Democracia, Liberdade, Igualdade - os três caminhos, Ed. 
Saraiva, 2a. edição, 1979, p. 303-305). 



42 Revista ENM

fenômeno que a doutrina norte-americana designa de state action, consistente 
no endereçamento de certas normas constitucionais apenas ao Estado e seus 
agentes, com liberação para as pessoas privadas dos efeitos da prescrição 
normativa, consoante a explicação de Bernard Schwartz: “The prohibition 
against denial of equal protection refers exclusively to state action. The state, not 
the private individual, is the addressee of the equal protection clause. It erects 
no shield against merely private conduct, however discriminatory; it does not 
forbid a private party to discriminate on the basis of race (or sex) in the conduct 
of his personal affairs as an expression of his own personal predilections”3. Por 
essa razão, para que o impedimento a esse tipo de discriminação alcance 
as relações interindividuais, e não apenas os órgãos e agentes do poder 
público, a ordem liberal entende necessário, como primeira alternativa, que 
o legislador constituinte, ele próprio, proíba o discrime (a semelhança do 
que estatui a norma do art. 7º, XXX, da Carta Política de 1988, proibindo 
peremptoriamente quaisquer diferença de salários, de exercício de funções 
e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil), 
ou, então, que a Constituição exija do legislador ordinário a edição de 
regra proibitiva do comportamento discriminante, com o que fica desde 
logo injetada na legislação menor a proibição da conduta discriminatória, 
considerando-se, para tanto, a indispensável auto-aplicabilidade das normas 
constitucionais de caráter proibitório4. É o que se dá rigorosamente, entre 
nós, com relação ao preconceito de raça, em face do disposto no art. 4º, VIII, 

3 SCHWARTZ, Bernard, Constitutional Law - a textbook, Ed. Macmillan Publishing Co., New York, 1972, 
p. 317).
4 A noção de ‘auto-aplicabilidade’ de normas constitucionais pode ser resumida no incomparável magistério 
de José Afonso da Silva: “Uma norma constitucional é auto-aplicável (correspondente, mutatis mutandis, às 
de eficácia plena) quando, completa no que determina, lhe é supérfluo o auxílio supletivo da lei para expri-
mir tudo o que intenta e realizar tudo o que exprime... Quando essa regulamentação normativa é tal que se 
pode saber, com precisão, qual a conduta positiva ou negativa a seguir, relativamente ao interesse descrito 
na norma, é possível afirmar-se que esta é completa e juridicamente dotada de plena eficácia, embora possa 
não ser socialmente eficaz. Isso se reconhece pela própria linguagem do texto, pois a norma de eficácia plena 
dispõe peremptoriamente sobre os interesses regulados” (SILVA, José Afonso da, Aplicabilidade das normas 
constitucionais, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1968, p. 92). Releva assinalar, nada obstante, que o 
legislador constituinte brasileiro de 1988, atento ao mau hábito de se procrastinar a efetividade das normas 
garantidoras dos direitos fundamentais, em boa hora insculpiu no parágrafo 1º do artigo 5º o preceito man-
datório de que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. No 
que respeita à questão da auto-aplicabilidade das normas constitucionais de conteúdo proibitório, não se 
pode deixar de enaltecer, ainda, a memorável lição de Ruy Barbosa, floreada com citações da melhor doutri-
na norte-americana de seu tempo: “Entre os textos constitucionais executáveis sem o concurso de legislação 
aplicativa sobressaem os de caráter proibitório... No proibir que se faça alguma coisa não há nada que exija 
ulterior ação da lei. A ação ulterior da lei poderá vir a ser necessária, a fim de castigar as infrações da regra 
proibitiva. Isto, porém, é coisa totalmente diversa da proibição em si mesma... É que a norma proibitiva 
encerra em si mesma tudo quanto se há mister, para que desde logo se torne obrigatória a proibição, embora 
a sanção contra o ato, que a violar, ainda não esteja definida” (BARBOSA, Ruy, Comentários à Constituição 
Federal Brasileira, Ed. Saraiva, ano 1933, II volume, p. 480-481).
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que impõe o repúdio ao racismo dentre os princípios regentes das relações 
internacionais travadas pelo Brasil, e especialmente por força do art. 5º, 
XLII, ao proclamar que a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei – o que configura 
exigência supra-legal de caráter incriminatório, cujo implemento tipificador 
há de ser satisfeito pela legislação penal5. O mesmo se pode afirmar com 
relação à tortura, cuja prática o legislador constituinte revestiu de caráter 
delituoso, a ser tipificado e devidamente sancionado pela lei penal, nos 
moldes do art. 5º, III, asseverando que ninguém será submetido à tortura 
nem a tratamento desumano ou degradante, em conjugação com o inciso 
XLIII da mesma disposição constitucional, que prescreve: “A lei considerará 
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, 
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e 
os que, podendo evitá-los, se omitirem.”6 A outra alternativa se apresentaria, 
no caso de omissão constitucional em estender às relações privadas o 
mútuo respeito de determinados direitos fundamentais, na adoção, em 
nível da legislação ordinária, de vedação expressa à conduta discriminante, 
endereçando-a indistintamente aos órgãos e agentes do poder público e 
bem assim às pessoas privadas. É o que faz, por exemplo, no campo do 
Direito Trabalhista, a Lei nº 5.473, de 10 de julho de 1968, nulificando as 

5 Sob a égide da Constituição Federal de 1946, adotávamos a Lei nº 1.390, de 3 de julho de 1951, alcunha-
da como o nome de seu ilustre autor, o saudoso Professor Afonso Arinos de Melo Franco, que incluía dentre 
as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Presentemente vige 
a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, conhecida como ‘Lei Caó’, associada ao autor do projeto original, 
Deputado Carlos Alberto Caó, que define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor, que vem 
de ser parcialmente alterada pela Lei nº 8.081, de 21 de setembro de 1990, ao definir os crimes e as penas 
aplicáveis aos atos discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional, 
praticados pelos meios de comunicação ou por publicação de qualquer natureza. Ainda recentemente, foi 
editada a Lei nº 8.882, de 3 de junho de 1994, que acrescentou parágrafo ao artigo 29 da referida Lei nº 
7.716/89.
6 Ainda não sobreveio legislação específica criminalizando a tortura, que continua a ser apenada difusa-
mente na legislação penal, não sem acirradas controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais, como se vê das 
normas constantes do artigo 29 do Código Penal, referente ao crime de lesão corporal, do artigo 322 do 
mesmo estatuto delitivo, respeitante ao crime de violência arbitrária, e especialmente dos preceitos da Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, 
nos casos de abuso de autoridade. O sistema penal pátrio relativo à tortura compreende, também, a Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos para os fins do artigo 5º, inciso XLIII, 
da Constituição Federal. Nada obstante a lacuna legislativa respeitante à especificidade do crime de tortura, 
em obséquio à exigência constitucional, tramitam presentemente no Congresso Nacional várias propostas 
a respeito da disciplina da matéria, dentre as quais se pode destacar os projetos de lei de nos 01035/91, de 
autoria do deputado Vivaldo Barbosa, e 00837/91, do deputado Sigmaringa Seixas, além da proposição do 
Poder Executivo Federal objeto da mensagem de referência 00664, do ano de 1994, todos dispondo sobre 
a criminalização, punição e prevenção da prática da tortura, segundo informações obtidas junto ao Serviço 
de Processamento de Dados do Senado Federal (PRODASEN).
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discriminações por motivo de sexo no preenchimento de cargos sujeitos à 
seleção, isto tanto na empresa privada quanto no serviço público. Esse tipo 
de legislação, que vem preencher a lacuna deixada pela regra constitucional 
isonômica, voltada precipuamente, segundo a reportada visão liberal, à 
atividade estatal (state action), é de superlativa importância nos sistemas 
jurídicos comprometidos com a limitação das intolerâncias anti-sociais e 
com a erradicação das agudas desigualdades de caráter socioeconômico. 
Nesse sentido, é conhecido o papel decisivo desempenhado nos Estados 
Unidos da América pela legislação dos direitos civis, notadamente a partir 
do festejado Civil Rights Act, do ano de 1964, que assegurou à sociedade 
norte-americana, em complemento ao princípio da isonomia previsto nas 
Emendas nos 5 e l4 da Constituição estadunidense, um regime de igualdade 
fundamental em inúmeros aspectos do convívio social. 

De toda essa exposição propedêutica deve resultar a nosso ver o 
reconhecimento de que, a despeito das falácias históricas do humanismo 
liberal, o iluminismo oitocentista legou ao ocidente uma premissa universal 
que, se bem perquirida e desenvolvida, muitíssimo poderá servir à concepção 
de solidariedade social que subjaz ao constitucionalismo deste fim de século, 
como seja a visão de que o homem, pelo mero fato de o ser, possui uma 
nomenclatura de direitos que tanto o Estado quanto a sociedade devem 
respeitar, como condição do progresso individual e coletivo, inclusive e 
especialmente para a permanência dos esquemas institucionais de convívio 
social traçados dois séculos atrás. Enfim, a sobrevida da democracia liberal 
repousa no postulado, cuja autoria não lhe pode sinceramente ser negada, 
de que o ser humano continua a ser visto como princípio e fim da sociedade 
e do Estado, ou seja, como primeiro valor social e político na escala dos 
bens da existência merecedores da tutela pública e privada. Considerando, 
pois, que a sociedade e o Estado existem e se justificam em prol do homem, 
não ao contrário, consoante proclamado pela generalidade das Declarações 
humanitárias e universalistas que até os nossos dias propagam a mensagem 
jusnaturalista de que assegurar o respeito da dignidade humana continua 
a ser o fim da sociedade política, preserva-se e atualiza-se o cânone liberal 
na medida em que centra no ser individual os esforços pela emancipação 
coletiva e pela democratização geral do usufruto dos bens da vida. Só que 
o homem, cuja dignidade impende garantir, não é um ser isolado, muito 
menos um ser que ostenta condições socioeconômicas em regime de 



45Revista ENM

igualdade frente aos conterrâneos de melhor sorte e fortuna, mas que vive e 
padece as aflições da necessidade, da orfandade social e da contextualização 
geopolítica desfavorável. É, pois, com relação ao grupo social como um 
todo, abrangendo a sociedade, o Estado e as comunidades de Estados, 
que o indivíduo e as multidões de indivíduos reivindicam ascensão aos 
patamares da dignidade humana, na convicção de que a consagração secular 
dos direitos fundamentais não busca somente a salvaguarda atomizada da 
individualidade de um ser determinado, mas por certo da individualidade 
de todos os seres coletivamente inseridos na sociedade, responsáveis que são, 
de per si e em conjunto, pelo destino comunitário. Nessa visão revisitada do 
liberalismo, que não deixa de ser a porta de entrada da social democracia, os 
preceitos constitucionais consagradores dos direitos fundamentais protegem 
determinados bens e valores, e obrigam de modo indistinto tanto os poderes 
públicos quanto a sociedade civil, conformando axiologicamente o sentido 
da ordenação (jurídica) das relações sociais. Além do mais, isto implica o 
forçoso reconhecimento de uma função social (meta individual) dos direitos 
revestidos de ‘fundamentalidade’ para o gênero humano, o que exige, pelo 
menos em alguma medida, a extensão da eficácia das normas constitucionais 
tutelares de tais direitos ao domínio das relações privadas7. Tal conclusão, 
que reputamos inafastável, distensiona o conflito histórico-ideológico 

7 É digno de nota que a distinção entre direitos exercíveis em face do Estado e direitos exercíveis em face 
da sociedade civil guarda um elo histórico-teórico com a separação conceitual que vigorou na antigüidade 
helênica entre a ‘liberdade política’ e a ‘liberdade civil’, na forma retratada por Benjamim Constant, na  
conferência de prestígio clássico intitulada De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, Paris, 
l872 (com tradução e publicação na Revista Filosofia Política, Ed. L&PM, UNICAMP-UFRGS, vol. 2), 
que inclusive se espelha na ementa da célebre Declaração francesa de 1789, distinguindo entre os ‘Di-
reitos do Homem’ e ‘Direitos do Cidadão’. Nesse quadro, os direitos peculiares à cidadania consistiriam 
nas prerrogativas individuais de participação na condução do poder político, a exemplo do direito de 
‘concorrer para a formação da vontade geral’, previsto no art. 6º desse monumental documento libertário 
(“La Loi est l’expression de la volonté générale. Tout les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs représentants, à sa formation”), e do direito de consentir na instituição de impostos, inscrito no art. l4 
da mesma Declaração revolucionária (“Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution pulibque, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en 
déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la duréee”). Já as liberdades civis referem-se à generalidade 
das autonomias privadas, todas elas ressalvadas pela sociedade civil ao ensejo de sua adesão para a formação 
da comunidade política. Assim, segundo a exposição de Benjamim Constant, opunham-se a ‘liberdade dos 
antigos’ (ou liberdade política) e a ‘liberdade dos modernos’ (liberdade civil). A primeira trataria, com arri-
mo em Aristóteles, na participação dos cidadãos nos negócios públicos, a ponto de a lei, democraticamente 
elaborada pela Assembléia do Povo, poder, como acontecia em Esparta, regular os vários detalhes da vida 
quotidiana, até mesmo privando o cidadão da autonomia em muitos aspectos das relações privadas, nem 
por isso deixando este de ser considerado um homem livre, mercê do consentimento popular original e da 
participação na vida comunitária. A outra liberdade, de modo diverso, aglutina la securité des jouissances 
privées. Semelhante distinção, guardadas as diferenças históricas e de essência, de certo modo sobrevive até 
nossos dias, tendo desencadeado a distinção entre ‘liberdades-autonomia’ ou ‘direitos civis’ e ‘liberdades-
participação’ ou ‘direitos políticos’, que mereceu o entusiasmo doutrinário de Georges Burdeau, conforme 
estudado em tópico específico neste livro.
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entre as conquistas das legiões da liberdade e as virtudes incontraditáveis 
do socialismo igualitarista, com a vantagem de exorcizar, no campo da 
hermenêutica constitucional, os preconceitos maniqueístas que desservem 
ao humanismo planetário vigorante desde as últimas décadas do século 
XX. Por esse viés de pacificação teórica, pode-se bem compreender que 
valores como a intimidade, a imagem das pessoas, a saúde, a segurança, 
o conhecimento e a cultura, a moradia, o emprego e o salário digno, a 
qualidade da vida e do meio ambiente, e de tantos outros bens e serviços 
essenciais ao pleno florescimento da personalidade humana, tornaram-
se a um só tempo desafios imperativos para o Estado e para o conjunto 
da sociedade, de cuja satisfação hoje dependem o ideário tanto liberal, 
quanto socialdemocrático ou socialista. Não é por outra razão, aliás, que 
nas nações de democracia desenvolvida, onde a paisagem social apresenta-
se mais homogênea e onde, por essa razão, arrefece a ideologização do 
inconformismo social, os programas e atuação dos partidos políticos que 
disputam o poder, quase sempre contrapondo (com as naturais variantes 
históricas e político-culturais) liberais (neoliberais e neoconservadores), de 
um lado, e socialdemocratas (trabalhistas e socialistas), de outro lado, não se 
distanciam de forma aguda, caracterizando-se muito mais pelas diferenças 
gradualistas do discurso eleitoral do que propriamente pelo confronto 
ideológico.

Eis aí o ponto da exposição a que pretendíamos chegar neste tópico, 
antecedido por essas amplas e necessárias digressões introdutórias, que 
pavimentam a travessia por esse terreno minado de contradições históricas 
e filosóficas e que não raro faz sucumbir expositores de talento e nomeada. 
De fato, como visto, para a concepção liberal os direitos fundamentais 
teriam a sua razão de ser no antagonismo histórico indivíduo-Estado e não 
incluiriam, máxime em nível da ‘supralegalidade’ constitucional, regras de 
comportamento para os particulares. Estas adviriam do direito privado, 
sedimentado na autonomia privada, e principalmente da ‘auto-regulação’ 
espontânea dos comportamentos das pessoas, consideradas iguais perante a 
lei para a assunção de direitos e obrigações na órbita civil. Em tal sistema de 
igualdade idealizado pelo liberalismo vige a supremacia do contrato privado 
(pacta sunt servanda), que expressa a liberdade de estipulação obrigacional, 
que não deve sofrer cerceamento no pressuposto de que é justo o que é 
desejado pelas partes contratantes. Essa igualização abstrata da capacidade 
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civil engenhou um tipo de sociedade de homens supostamente livres e 
iguais, na qual só o aparelho de Estado, figurado como o monstruoso Leviatã 
hobbesiano, poderia exorbitar e comprometer o exercício da liberdade. 

Todavia, o agravamento dos antagonismos sociais que estremeceu 
definitivamente as premissas do liberalismo econômico no limiar do presente 
século impôs, no plano do pensamento constitucional, a convicção de que 
os direitos fundamentais sediados na Constituição devem ser protegidos 
não apenas em face do Estado, mas especial e crescentemente em face da 
própria sociedade, nas multiformes relações entre os particulares. Tendo 
a desigualdade em todas as escalas se tornado a argamassa de sustentação 
das sociedades na era pós-industrial, a implantação da segregação entre 
indivíduos e grupos que detêm o poder e indivíduos e grupos que constituem 
a clientela do poder gerou o surgimento de uma nova fonte de ameaça 
social: a ameaça dos poderosos, que controlam os mercados de produção e 
consumo de que depende a vida humana, contra a multidão de debilitados 
social e economicamente, que se esfola nas engrenagens da sobrevivência na 
sociedade de massas. Na verdade, as ameaças que hoje o Estado faz pesar 
sobre o exercício dos direitos humanos tornam-se a cada dia mais secundárias 
nas nações de desenvolvimento cultural e político, comparadas às agressões 
que os indivíduos e grupos detentores de poder social fazem pesar sobre as 
liberdades daqueles destituídos de influência ou sem condições materiais de 
participar minimamente da concorrência pela vida em padrões aceitáveis de 
dignidade. Em suma, tirante os resquícios ainda existentes de deformação da 
autoridade que caracteriza o autoritarismo oficial e as ditaduras de base militar 
que atormentaram o terceiro mundo, o Estado deixa gradativamente de ser o 
grande e único inimigo das liberdades públicas, haja vista que proliferam na 
sociedade outros focos de poder – poderes inorgânicos e não departamentais 
da soberania do Estado – a exemplo do poder da mídia e das comunicações, 
do poder dos bancos no sistema financeiro, do poder tecnológico, do poder 
patronal-empresarial dos oligopólios e do poder do banditismo paramilitar, 
dentre outros, todos eles potencialmente em condições de periclitar a todo 
instante o exercício dos direitos fundamentais do homem. Tal fenômeno da 
sociedade contemporânea, sobre demonstrar que a opressão pode ser tanto 
pública quanto privada, enseja uma transmudação do conceito clássico de 
mando político, o que não deixa de ser paradoxal. A despeito de o Estado 
intervir crescentemente no domínio de atividades antes relegadas à livre 
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disposição da vontade privada, sob o influxo do constitucionalismo social 
e econômico, o poder da fonte pública de influência no espaço social cede 
terreno cada vez mais para o poder de influência social de certos grupos 
e conglomerados empresariais, a ponto de deixar defasada a antinomia 
indivíduo-poder político ou Estado-sociedade civil que ainda há pouco 
fazia as honras do modelo liberal. De fato, o potencial de influência e de 
direção da sociedade já não é mais monopólio do Estado, antes começa a 
se concentrar em outros focos de comando social, cujas decisões interferem 
decisivamente no mercado dos bens e serviços indispensáveis à vida humana 
e, assim, na própria existência individual e coletiva. 

Essa constatação impôs uma revisão completa no sentido da interpretação 
e aplicação das normas protetoras dos direitos humanos, que ampliaram 
de muito o pólo de infratores potenciais, de maneira a alcançar, não mais 
apenas o poder público e seus variados agentes, mas também e, sobretudo, 
os detentores do poder privado capazes de infligir, nos mais inumeráveis 
contextos das relações humanas, violações aos direitos fundamentais dos 
indivíduos e do conjunto da sociedade. Com isso, abriu-se um novo tempo 
para a efetivação das normas e princípios constitucionais: o sentimento 
constitucional contemporâneo passou a exigir que o princípio da dignidade 
do homem, que serve de estrutura ao edifício das Constituições da era 
moderna, venha fundamentar a extensão da eficácia dos direitos fundamentais 
às relações privadas, ou seja, a eficácia externa, também denominada direta 
ou imediata, que na prática coincide com o chamado efeito horizontal 
do elenco de direitos, de liberdades e de garantias que através dos tempos 
granjearam assento nos estatutos supremos das nações8. O postulado da 

8 A doutrina alemã, responsável por essa importante teorização no campo da hermenêutica constitucional, 
designa tal fenômeno pela locução ‘eficácia direta’ ou ‘imediata’ (unmittelbare, direkte Drittwirkung) das 
normas supralegais, aludindo, também, simplesmente, à ‘eficácia horizontal’ (Drittwirkung) das regras con-
templadoras dos direitos fundamentais. A literatura sobre o tema já se apresenta assaz volumosa, sendo de se 
destacar, não apenas em razão da familiaridade lingüística, mas pela excelência doutrinária, alguns autores 
portugueses que versaram a matéria em comentários ao artigo l8 da Constituição de Portugal de l976, a ser 
em seguida analisado, a exemplo de Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, Coimbra Editora, 2a. 
edição, 1993, tomo IV, p. 284 e segs.; J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional, Ed. Livraria Almedina, 
Coimbra, 1992, p. 604 e segs.; José João Nunes Abrantes, A vinculação das entidades privadas aos direitos 
fundamentais, Ed. Associação Académica de Lisboa, 1990; Vasco Pereira da Silva, A vinculação das entidades 
privadas pelos direitos, liberdades e garantias, na Revista de Direito e Estudos Sociais, Lisboa, 1987, p. 259 e 
segs.; e Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais nas relações entre particulares, Lisboa, 1981. Quanto aos 
demais, ocorre-nos lembrar, também com adequada visão do problema, os estudos de Giorgio Lombardi, 
Poteres privati e diritti fondamentali, Turim, 1971; de Antonio Liserre, Tutele constituzionali della autonomia 
contrattuale, Milão, 1971; de Tomás Quadra-Salcedo, El recurso de amparo y los derechos fundamentales en las 
relaciones entre particulares, Madrid, 1981; e de Javier Ballarin Iribarren, Derechos fundamentales y relaciones 
entre particulares, publicado na Revista Española de Derecho Constitucional, setembro-outubro de 1988, p. 
283 e segs.
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dignidade humana passou, assim, a embasar a reivindicação, que já hoje 
assume foros de universalidade na teoria constitucional, de que os preceitos 
relativos aos direitos e deveres individuais e coletivos, segundo a ementa 
adotada pelo constituinte brasileiro no Capítulo I do Título II de nossa 
Carta Política, vinculem também a esfera privada. A rigor, como adverte 
o jurista português José João Nunes Abrantes, em monografia dedicada à 
matéria – seria absurdo admitir que a mesma pessoa, apesar de constituir uma 
unidade autônoma, de ser simultaneamente indivíduo e cidadão, pudesse 
ser livre perante o Estado, não o sendo em sociedade, isto é, nas relações 
com os seus semelhantes9. Tal significaria legitimar a contraposição de duas 
éticas fincadas no mesmo e único fundamento da dignidade humana: a ética 
pública, sujeita ao dever de respeito aos direitos fundamentais, ao lado da 
ética privada, liberada de semelhante dever. Por isso, outro autor de superior 
qualificação – Jean Rivero – arremata sustentando que “numa sociedade 
não há lugar para duas concepções opostas do homem, uma delas válida 
nas relações de direito público, a outra nas relações de direito privado”10. É 
que as normas da Constituição entrelaçam-se sob o princípio da unidade 
moral, que as associa num feixe único de valores e preceitos qualificados 
pela nota da essencialidade social. Compreenda-se, pois, que os direitos 
‘supralegais’, por conterem normas de valor aplicáveis a toda a sociedade, 
ostentam uma eficácia irradiante11 que extrapola as fronteiras orgânicas do 
Estado, alcançando as entidades privadas, muito embora invista no poder 
público os encargos e responsabilidade de garantir, com os predicamentos 
da autoridade e da coerção que lhe são próprios, a reciprocidade do exercício 
das liberdades por parte de todos os membros da vida civil.12 Por sinal, a 
visão liberal não é de todo refratária a essa incursão intervencionista, eis que 
considera aceitável a regulação de relações privadas pelo Estado enquanto 
necessário para o exercício efetivo das liberdades por parte de todos, ou seja, 
para assegurar a coexistência pacífica das liberdades nas relações entres seres 

9 ARANTES, José João Nunes, A vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais, Ed. Associação 
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1990, p. 27.
10 RIVERO, JEAN, La protection des droits de l’homme dans les rapports entre personnes privées, constante da 
coleção René Cassin amicorum discipulorumque liber, Ed. A. Pardone, Paris, 1971, vol. 3, p. 27.
11 A expressão é utilizada por J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional, op. cit., p.603.
12 É interessante notar que a doutrina liberal legou ao fenômeno da extensividade aos entes privados das 
normas constitucionais alusivas aos direitos fundamentais o mesmo instrumental coercitivo (a máquina 
estatal) que utilizara para garantir as liberdades individuais, o que, contudo, não deixava de constituir uma 
contradição (ao menos aparente) no preconceito do liberalismo contra o Estado. Apontam-se, aí, duas vir-
tualidades antagônicas: de um lado, a desconfiança da ótica liberal face ao Estado, a ponto de impor-lhe um 
regime de abstenção perante a economia de mercado e as relações privadas; de outro lado, atribui ao próprio 
Estado, objeto de seu preconceito, a missão de ser o garante dessas mesmas liberdades.
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iguais, de acordo com a inferência que se extrai do art. 4º da Declaração 
Dos Direitos do Homem e do Cidadão de l789, dispondo: “La liberté 
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, l’exercice des 
droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres 
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent 
être déterminées que par la Loi”. É natural, contudo, que alguns direitos e 
garantias fundamentais, em razão de sua própria natureza, somente são 
exercitáveis em face do Estado e de seus agentes, como é o caso, por exemplo, 
do direito de asilo político, de não sofrer extradição, de representação e de 
petição aos poderes públicos ou de impetração de mandado de segurança 
contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, na forma 
do disposto no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1988. São 
modalidades em que a sujeição passiva forçosamente recai nos contornos da 
autoridade pública. Outros direitos e garantias constitucionais, porém, que 
representam a grande maioria, aplicam-se e são exigíveis indistintamente em 
face do poder público e das pessoas físicas ou jurídicas privadas, inclusive, 
por exemplo, a própria garantia secular do habeas corpus, que sabidamente se 
presta para assegurar a liberdade de locomoção em face de coator particular, 
como ocorre em inúmeras situações de cárcere privado. Há aqueles, ainda, 
que só são exercitáveis pelos particulares no convívio privado, a exemplo dos 
direitos peculiares ao âmbito do casamento e da família, o direito de reunião 
e a generalidade dos direitos inerentes à personalidade humana de assumir 
obrigações na vida civil.

A jurisprudência das Cortes Constitucionais européias tem dado 
incontáveis exemplos dessa nova perspectiva de operância das regras 
protetoras dos direitos fundamentais do homem. Assim, por exemplo, o 
Tribunal Federal do Trabalho, na República Federal da Alemanha, forte no 
princípio do livre desenvolvimento da personalidade humana e da liberdade 
de escolha de profissão, como previstos nos artigos 2º e 12 da Constituição 
alemã de 1949,13 firmou entendimento de que violam aquela Lei Fundamental 
as cláusula inseridas em contratos privados de trabalho que criam para o 
trabalhador a obrigação de não prestar serviços, durante um certo prazo 

13 Eis, na íntegra, os apontados dispositivos da Constituição alemã: “Art. 2º – Todos têm o direito ao livre 
desenvolvimento da sua personalidade, desde que não violem os direitos de outros e não atentem contra a 
ordem constitucional ou a lei moral. Art. 12 – Todos os alemães têm o direito de eleger livremente a sua 
profissão, o lugar de trabalho e o de aprendizagem. O exercício de profissão pode ser regulamentado por 
lei com base numa lei.
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após a cessação do contrato empregatício, no mesmo ramo de negócio do 
antigo empregador. Para tanto, considerou aquele órgão especializado do 
Judiciário alemão que tais postulados de valor constitucional estendem-se 
ao empregador privado, uma vez ser este detentor de um poder social e 
econômico capaz de ameaçar liberdades fundamentais do empregado. Outro 
importante julgado proferido pela Justiça tedesca, já agora pelo Tribunal 
Constitucional Federal, refere-se à extensão da liberdade de opinião ou de 
expressão às revistas e publicações privadas. O litígio, conhecido como o 
caso Springer, envolvia essa famosa editora, que publica jornais e revistas de 
grande circulação e controla grande parte da distribuição das publicações em 
todo o país. Valendo-se de seu poder de influência no mercado, esse grupo 
empresarial anunciou que encerraria os contratos de distribuição com relação 
às empresas distribuidoras que continuassem a vender a revista Blinkfuer, uma 
pequena publicação que, ainda depois da construção do Muro de Berlim, 
continuava a publicar em suas páginas os programas da rádio e da televisão 
da Alemanha dita oriental, ao contrário da quase totalidade da imprensa do 
lado ocidental que, nos tempos da guerra fria, deixaram de fazer publicações 
do gênero em sinal de protesto contra a divisão da antiga capital germânica. 
Em ação judicial promovida pela revista Blinkfuer, aquele Tribunal Federal 
Constitucional, em grau de recurso, prolatou acórdão em 26 de fevereiro 
de 1969, considerando inconstitucional a tentativa de boicote da editora. 
Para tanto, placitou o entendimento de que a liberdade de expressão e de 
imprensa, que constitui direito fundamental garantido pelo artigo 5º (1) 
da Constituição alemã, aplica-se, por igual, às relações sociais e econômicas 
públicas e privadas em que esteja periclitado tal princípio sublimado pela 
Constituição.14 Na França, onde há tempos autores de prestígio propugnam 
pela extensão às relações privadas dos efeitos das normas constitucionais 
tutelares dos direitos humanos,15 pode-se citar a importante decisão do 
Tribunal do Sena, de 22 de janeiro de 1947, já sob a égide da Constituição de 
1946, considerando-se que a esse tempo inexistia o Conseil Constitutionnel, 
que só viria a ser criado com a Constituição da V República, em 1958 (arts. 

14  O art. 5º (1) da Constituição da Alemanha de 1949 assim se expressa: “Todos têm o direito de expressar 
e divulgar livremente o seu pensamento por meio da palavra, por escrito e pela imagem, bem como de se 
informar, sem impedimentos, em fontes de acesso geral”.
15 Pode-se mencionar, dentre várias outras, a relevante contribuição de Jean Rivero no ensaio intitulado 
La protection des Droits de l’Homme dans les rapports entre personnes privées, in “René Cassin amicorum disci-
pulorumque líber”, vol. 3, Paris, Éditions A. Pedone, 1971, Paris, p. 311-322; bem como no livro Libertés 
Publiques, Ed. Presses Universitaires de France, Paris, 1973, vol. I, p. 164 es segs. 
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56 a 63).16 Nesse julgado a Justiça francesa proclamou incomprazível com a 
Constituição a disposição testamentária que impunha a revogação do legado 
caso o respectivo beneficiário viesse a desposar mulher judia. Nesse sentido, 
considerou-se que o princípio da não-discriminação racial proclamado no 
preâmbulo da Carta Política da IV República, de 27 de outubro de 1946, 
constitui princípio de ordem pública e de natureza cogente, como tal 
extensivo às relações privadas, y compris as manifestações de vontade acerca 
da disponibilidade sucessória.17 Também na Itália tem sido agitada a questão 
da extensão dos direitos fundamentais contemplados na Constituição 
promulgada em 27 de dezembro de 1947 às relações da órbita privada, isto 
tanto em nível jurisprudencial quanto doutrinário. Mostra-nos Giorgio 
Lombardi18 que o fundamento comumente invocado para a ampliação 
uti universi dos efeitos das normas constitucionais protetoras dos direitos 
humanos é o desdobramento do princípio da igualdade remodelado pelo 
artigo 3º da Carta Política italiana, ao dispor: “Incumbe à República remover 
os obstáculos de ordem econômica e social que, limitando de fato a liberdade 
e a igualdade dos cidadãos, impedem o pleno desenvolvimento da pessoa 
humana e a efetiva participação de todos os trabalhadores na organização 
política, econômica e social do país” (com a seguinte versão original: “È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva participazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”).19 Assim é que, com 

16 Para um estudo do Conselho Constitucional da França, permite-se sugerir a obra coletiva reunindo 
ensaios de alguns dos melhores especialistas na matéria, intitulada Le Conseil Constitutionnel, integrante da 
coletânea Pouvoirs, vol 13, Revue Française d’Études Constitutionneles et Politiques, Ed. Presses Universi-
taires de France, 1980.
17 O texto original da abertura do preâmbulo da Constituição francesa de 1946 estabelece: “Au lendemain 
de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne 
humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de 
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et 
du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de 
la République” (extraído do volume Libertés Fondamentales et Droits de l ‘Homme - textes français et interna-
tionaux, organizado por Jacques Robert e Henri Oberdorff, Ed. Montchrestien, 1989, p. 17. Vale registrar 
que as disposições preambulares da Carta Política de 1946, como de resto a generalidade dos enunciados 
constantes da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, foram expressamente 
incorporados ao vigente ordenamento constitucional francês, por força do preâmbulo da Constituição de 
1958, que reza: “Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux 
principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, comfirmée et completée 
par le préambule de la Constitution de 1946” (idem, p. 18).
18 LOMBARDI, Giorgio, Potere privato i diritti fondamentali, G. Giappichelli Editore, Torino, 1970, p. 
90 e segs.
19 Cf. o volume sob o título Codice Costituzionale e Amministrativo - Leggi Fondamentali dello Stato Italiano, 
organizado por Giuseppe Vergottini e Fabio A. Roversi-Monaco, integrante da coletânea I Codici Magglioli, 
Ed. Maggglioli Editore, 5a edição, 1994.
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base nessas premissas teóricas, a Justiça italiana tem reiteradamente declarado 
inconstitucionais as cláusulas de contrato de trabalho que consideram justa 
causa para a dispensa da mulher trabalhadora o compromisso de casamento, 
sustentando que tal limitação contratual viola o direito de se casar e de 
constituir família consagrados nos artigos 29 e 31 da Lei Maior da Itália e, 
ainda, no artigo 12 da Convenção Européia dos Direitos do Homem, que 
integra a ordem jurídica daquele país.20 Na Espanha, o tema tem merecido 
apreciável vitalização por parte da doutrina e da jurisprudência do Tribunal 
Constitucional criado pela Constituição de 1978 (arts. 159 e segs.), através 
da aplicação do princípio da vis expansiva o atrayente, conforme exposto 
por Enrique Alonso García: “Uno de los fenómenos más extendidos en la 
interpretación de los derechos fundamentales es su ‘vis expansiva’ que tiene 
innumerables manifestaciones. Otra de las manifestaciones obvias del orden 
público constitucional es la de la extensión de las normas constitucionales a 
conductas ‘inter privatos’. No vamos nosotros tampoco a extendermos más, sino 
simplemente a resumir las conclusiones cuyo fundamento hemos tenido ocasión 
de exponer en otra parte: 1ª) la mera actividad de un juez prestando su fuerza 
ejecutiva (mediante un proceso) a un derecho privado no basta para entender que 
hay suficiente ‘acción pública’; 2º) através del artículo 1255 Cc (Código Civil) u 
otras normas reguladoras del derecho privado puede perfectamente el legislador 
establecer la vinculación del tráfico jurídico-privado a preceptos constitucionales 
(‘mittelbare Drittwirkung’); 3ª) esta acción del legislador puede tener limites en 
el contenido esencial de otros derechos: 4ª) aun sin actividad legislativa, puede el 
juez constitucional imponerlo especialmente cuando las conductas privadas son 
susceptible de afectar en masa a ciudadanos (de ahí la especial ‘Ummittelbare 
Drittwirkung’ de los derechos laborales y de la actuación administrativa, 
aunque ésta se sujete al derecho privado); 5ª) existen derechos fundamentales 
puntuales en que su ejercicio sólo se concibe frente a entes privados (libertad de 
cátedra, libertad de informar o comunicar información; aparte, por supuesto, 
de los laborales)”.21 Na égide pretoriana pode-se mencionar, dentre inúmeros 

20 Nesse sentido, estabelecem os citados dispositivos da Carta Política italiana de 1947: “Art. 29 – A Repú-
blica reconhece os direitos da família como sociedade natural fundada no matrimônio. Art. 31 – A Repú-
blica favorece, com medidas econômicas e outras providências, a formação da família e o cumprimento das 
obrigações relativas, com especial consideração pelas famílias numerosas.” Por seu turno, proclama o art. 12 
da Convenção sobre a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais aprovada pelos países 
membros do Conselho da Europa em 1950: “A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm direito a se 
casar e a fundar uma família segundo as leis nacionais que regerem o exercício deste direito.”
21 GARCÍA, Enrique Alonso, La Interpretacion de la Constitucion, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, 
Madri, 1984, p. 376.
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outros colacionáveis, o acórdão do Tribunal Constitucional da Espanha ao 
proclamar o princípio da ‘irrenunciabilidade’ dos direitos fundamentais do 
homem e, com base no mesmo, declarar inconstitucional as cláusulas de 
contratos coletivos de trabalho que implicavam em renúncia ao direito de 
greve (derecho de huelga).22 

Cremos que, infelizmente, devido às precariedades do debate constitucio-
nal no Brasil e às intermitentes crises político-institucionais que por certo 
prejudicaram a formação de um robusto sentimento constitucional no seio 
de nosso povo, a questão da extensão das normas protetoras dos direitos 
fundamentais às relações privadas tem sido muito pouco estudada entre 
nós. Urge, porém, uma mudança de postura nesse campo de transcendente 
importância para a efetividade das normas constitucionais. Para tanto, 
apresenta-se decisivo o impulso da militância jurídica (juízes, membros do 
Ministério Público, defensores públicos, advogados, professores de Direito, 
etc.) e da indispensável cidadania ativa. Isto, na convicção de que a unidade 
orgânico-social do estatuto supremo, ou seja, o entrelaçamento de suas normas 
e princípios com o espaço público e privado da nacionalidade é essencial para 
a elevação qualitativa do sentimento da nação frente aos valores sublimados 
pela Constituição. 

22 Trata-se da decisão do Tribunal Constitucional da Espanha de 8 de abril de 1981, ao examinar a consti-
tucionalidade do artigo 8.1 do Real Decreto-Ley nº 17/1977, que permitia que fosse pactuado em conven-
ção coletiva de trabalho a renúncia ao direito de greve durante a vigência do mesmo (GARCÍA, Enrique 
Alonso, ob. cit., p. 372).
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DE JUÍZES, PROMOTORES DE 
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Aposentado do Estado do Rio de Janeiro. Escritor.

1. Responsabilidade civil dos juízes
1.I.  Aspectos históricos 

Em tempos passados, quando ainda prevaleciam os chamados ‘juízos de 
Deus’, quem se julgasse prejudicado pela sentença do juiz podia desafiá-lo 
para um duelo e, caso levasse a melhor, anulava-se o julgamento, curvando-
se à vontade divina. Esta prática existiu entre os germanos e também na 
França medieval, onde acabou suprimida por ato do rei São Luís. 1

As Ordenações Filipinas previam a condenação do juiz, quando julgasse 
contrariamente à lei, ao pagamento de vinte cruzados a favor da parte lesada. E 
se os desembargadores se encontrassem em dúvida quanto à interpretação das 
Ordenações, deviam comparecer perante o Regedor, quando este, presentes 
outros desembargadores, discutiria a respeito e a sentença seria proferida. 2

1.2. Princípio da responsabilidade 
O Estado de Direito prima pelo dever de obediência à ordem jurídica 

pelos três Poderes. Nenhum deles está isento de responsabilidade por 

1  Cf. Mário Guimarães, O Juiz e a Função Jurisdicional, 1ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 1958, § 
148, p. 240.
2 Livro I, tít. V, §§ 4 e 5.
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danos causados a terceiros por seus agentes. Relativamente ao Judiciário, 
há danos pelos quais o Estado responde e outros de responsabilidade dos 
magistrados.

No Capítulo da Administração Pública, a Lei Maior impõe aos Três Poderes 
uma gama de deveres, ressaltando, no caput do art. 37, o de observância 
dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.  Pelo § 6º, o citado artigo é específico quanto à responsabilidade 
das pessoas jurídicas de Direito Público e de Direito Privado prestadoras 
de serviços públicos, relativamente aos danos causados a terceiros por seus 
agentes, assegurando-lhes o direito de regresso em casos de dolo ou culpa. A 
disposição se estende, igualmente, aos Três Poderes. 

1.3. Erro judiciário e prisão por tempo superior ao da sentença 
No Capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, a 

Constituição Federal prevê, no art. 5º, inciso LXXV, que o erro judiciário, 
bem como a prisão por tempo superior ao fixado na sentença, obrigam o 
Estado a indenizar o condenado. 

O Código de Processo Penal, a partir do art. 621, regula o procedimento 
de revisão de processos findos e prevê, no art. 630, a hipótese de indenização 
quando procedente o pleito do requerente. A pedido deste, o Tribunal 
pode apreciar a responsabilidade civil pelo erro judiciário. A liquidação da 
sentença se processa no juízo cível, devendo figurar como parte ré a União 
ou o Estado, conforme a condenação tenha sido de autoria, respectivamente, 
do Distrito Federal ou de Estado-membro. 

Em duas hipóteses o pleito de indenização se torna incabível: a) quando 
a sentença condenatória decorre de ato ou falta imputável ao requerente, 
como a confissão ou sonegação de elementos probatórios; b) se a acusação 
for exclusivamente privada.

Embora o Estatuto Processual seja anterior à Constituição da República, 
entendemos que as disposições do art. 630 se harmonizam com o teor do 
5º, inciso LXXV da Lei Maior, referente à condenação por erro judiciário. 
A Corte Superior reconheceu o direito à indenização em acórdão prolatado 
pela Quinta Turma: “É devida indenização uma vez demonstrado erro 
judiciário ex vi do art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal e art. 630 
do CPP. In casu, restaram devidamente comprovados os prejuízos sofridos 
pelo recorrente, razão pela qual não há óbice a uma justa indenização. 
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Recurso provido.” 3

O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, pela Segunda Turma, sob o 
fundamento da precedência da lei ordinária ao texto constitucional, negou 
aplicabilidade àquela: “O exame da matéria referente à caracterização da 
responsabilidade civil do Estado, decorrente do erro judiciário, envolve, 
certamente, rigorosa ponderação entre princípios constitucionais, visto que 
às disposições do artigo 630 do Código de Processo Penal sucederam as da 
Constituição Federal, sobretudo os artigos 5º, inciso LXXXV, e 37, § 6º”. 4 

A simples aplicação de lei inconstitucional não gera, automaticamente, 
danos. A pretensão indenizatória requer a demonstração do nexo de 
causalidade. A hipótese de erro judiciário decorrente de lei inconstitucional 
é vista restritivamente por Rui Stoco. Para o eminente autor, “somente a 
declaração da inconstitucionalidade do dispositivo aplicado e de que essa 
aplicação foi a causa eficiente do erro judiciário, ocorrida na ação direta 
de inconstitucionalidade, na ação revisional (revisão criminal) ou na ação 
rescisória é que poderá legitimar a indenização”. 5

Há uma corrente doutrinária que preconiza o alargamento do campo da 
responsabilidade civil do Estado por danos causados por membros do Poder 
Judiciário, no desempenho de suas funções, assegurado o direito de regresso 
quanto aos atos praticados por dolo ou fraude. Para Yussef Said Cahali, 
“impõe-se no Estado de Direito o reforço da garantia dos direitos individuais 
dos cidadãos, devendo ser coibida a prática de qualquer restrição injusta à 
liberdade individual, decorrente de ato abusivo da autoridade judiciária, e se 
fazendo resultar dela a responsabilidade do Estado pelos danos causados”. 6

A Lei Maior, como anotado, prevê a responsabilidade civil do Estado em 
caso de prisão por tempo superior ao de condenação. O direito à indenização 
por danos morais, in casu, independe de prova. Há presunção absoluta neste 
sentido, cabendo à autoridade judicial fixar o quantum devido considerando 
as circunstâncias do caso concreto, como o tempo excedido ao da condenação. 
Relativamente aos danos materiais, caberá ao interessado a sua demonstração, 
sendo de se presumir, ao menos, o lucrum cessans. Em liberdade, teoricamente 
seria possível a obtenção de emprego ou, em se tratando de autônomos, como 
cantores, jogadores de futebol, profissionais liberais, haveria a oportunidade 

3 REsp 253.674/SP, rel. Min. Felix Fischer, julg. em 04/03/2004, pub. em 14/06/2004, DJ, p. 264.
4 REsp 457.558/SP, rel. Min. Castro Meira, julg. em 16/08/2007, pub. em 30/08/2007, DJ, p. 242.
5 Op. cit., Tít. IV, Cap. XII, § 9.02, p. 1049.
6 Op. cit., § 95, p. 602.
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de trabalho e sua correspondente contraprestação. Há casos em que parentes 
ou pessoas amigas oferecem ao presidiário, antes da soltura, a oportunidade 
de trabalho. Para o sucesso do pleito indenizatório, como é óbvio, caberá ao 
interessado a produção de prova. 

Embora o dispositivo constitucional não faça menção, a hipótese de prisão 
preventiva indevida é causa, também, de responsabilidade civil. Se, ao final 
do processo em razão da qual se decretou a prisão preventiva, o acusado for 
absolvido, patenteada restará a violação de um dos direitos fundamentais da 
pessoa humana, que é a liberdade de ir e vir. Embora o direito da vítima 
seja insofismável e não careça de outra fundamentação, além da constante no 
art. 5º, caput e inciso II, da Constituição da República, Maria Helena Diniz 
justifica: “(...) verifica-se que em prol do interesse da sociedade, de apurar o 
crime e seu autor, um cidadão foi onerado, de modo desigual, pelas cargas 
públicas, logo, nada mais equânime que essa mesma sociedade, isto é, o Estado, 
que lhe impôs um sacrifício anormal e excepcional, o indenize pelos danos 
causados no cumprimento do dever de apurar crimes e responsabilidades. O 
princípio da igualdade dos ônus autoriza ao lesado por ato judicial reclamar 
reparação patrimonial do Estado (...)” 7 Não obstante, o Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro negou o pleito indenizatório fundado em prisão preventiva não 
justificada, sob o argumento de que não teria havido violação da lei, mas o seu 
cumprimento.8 Se positivado restou que a vítima não praticou ato justificador 
de sua prisão, claro está que o direito de liberdade foi desrespeitado pelo 
Estado, impondo-se, destarte, o ressarcimento.

Cabível, também, a indenização para a hipótese de prisão ilegal, quando 
ao Estado assistirá o direito de regresso em caso de ilícito doloso.

1.4. Responsabilidade pessoal dos juízes 
Os magistrados respondem civilmente, de acordo com a Lei Complemen-

7 Curso de Direito Civil Brasileiro, 16ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002, vol. 7, p. 563.
8 Ap. cív. nº 2007.001.44931, 7ª Câm. Cível, rel. Des. Maria Henriqueta Lobo: “Ação de indenização. 
Danos morais e materiais. Prisão preventiva determinada em processo criminal. Revogação sete dias após, 
com a exclusão do autor do pólo passivo da ação penal. Erro judiciário. Inocorrência. A prisão preventiva 
foi regularmente decretada e a superveniente exclusão do réu do processo criminal não tem o condão de 
transmudá-la em ato ilegal, a ensejar indenização. Incensurável a atuação do Estado, no exercício do seu 
poder de polícia, por intermédio de seus agentes, que atuaram no estrito cumprimento do dever legal. Se a 
lei exige, para a configuração da responsabilidade do juiz, a caracterização de dolo ou fraude, não se torna 
possível a responsabilização do Estado pelos atos por ele praticados, sem a configuração desses requisitos. 
Inexistência de fato gerador da obrigação de ressarcir. Provimento do recurso para julgar improcedente o 
pedido, invertidos os ônus sucumbenciais, atendido o disposto no artigo 12 da lei nº 1.060/50.” Julg. em 
07/11/2007.
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tar nº 35, de 14/3/1979 – ‘Lei Orgânica da Magistratura Nacional’ –, estrita-
mente nas hipóteses previstas no art. 49. Assinale-se que o art. 133 do Código 
de Processo Civil reproduz as disposições do art. 49 da Lei Complementar. 

A obrigação direta e pessoal do magistrado se caracteriza com a condução 
dolosa ou fraudulenta do feito, geradora de danos a terceiro.

Responde, igualmente, quando “recusar, omitir ou retardar, sem justo 
motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento das 
partes”.  Para a formação da responsabilidade, consoante o art. 49, parágrafo 
único da Lei Orgânica, é indispensável que a parte tome a iniciativa de 
requerer a determinação da providência e o juiz, não obstante, deixe de 
atender ao pedido no prazo de dez dias. 

O Código Civil, ex vi do art. 1.744, prevê a responsabilidade direta e 
pessoal do juiz quando não nomear tutor ou deixar de fazê-lo oportunamente. 
Relativamente ao tutor nomeado, o juiz responderá subsidiariamente por 
danos causados por este ao pupilo, quando não exigiu a garantia legal. 
Igualmente na hipótese em que deixou de removê-lo, tanto que se tornou 
suspeito. A responsabilidade se diz subsidiária, porque o juiz apenas indenizará 
quando o tutor carecer de recursos suficientes para responder in totum pela 
obrigação. Sobre estas disposições do Código Civil, havemos de considerar 
que o legislador ordinário foi além do previsto na Lei Complementar nº 35, 
razão pela qual são manifestamente irregulares e inaplicáveis. A conduta do 
juiz, em relação à tutoria, pode implicar a sua responsabilidade apenas se de 
natureza dolosa ou fraudulenta. Mas a obrigação de responder civilmente 
não seria decorrência das disposições do Código Civil, mas da aplicação do 
previsto no art. 49 da Lei Orgânica.

Em torno da responsabilidade do Estado, Mário Guimarães suscita 
duas indagações: a partir de quando a parte interessada poderá acionar o 
juiz? Tão logo se manifeste a conduta dolosa ou fraudulenta, ou após se 
esgotarem todos os recursos? Entendo que o direito de acionar requer a 
definitividade dos danos suportados, ou seja, quando não se torne possível 
a reversão do decisum que selou os prejuízos da parte. A outra questão se 
refere à autoridade competente para apreciar a conduta tida como dolosa ou 
fraudulenta, quando o agente indigitado for de segundo grau de jurisdição. 
Inegavelmente o procedimento deverá ser ajuizado em primeiro grau a fim 
de não se suprimir uma instância. Este também é o entendimento de Mário 
Guimarães: “(...) Terão os juízes de primeira instância, por mais estranho 
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que pareça, que rever o procedimento dos seus superiores da segunda”. 9

1.5. Irresponsabilidade dos juízes por error in judicando 
Aplicando-se o argumento a contrario sensu às disposições do art. 49 da 

Loman, tem-se que o juiz não se responsabiliza por outros atos praticados 
no exercício de suas funções. Destarte, desde que o juiz não tenha agido 
dolosa ou fraudulentamente no processo, não responde por eventual erro 
em suas decisões interlocutórias ou definitivas. 

Ao julgar as ações, os juízes desenvolvem uma série de avaliações até 
culminar na edição da norma individual do caso concreto. Como todas as 
pessoas, não possuem o dom da infalibilidade, daí os erros defluírem tanto 
da analise dos fatos quanto da interpretação das normas. 

Desde que o fato submetido ao julgamento se enquadre no âmbito 
de competência do juiz, este não poderá deixar de apreciá-lo, alegando 
lacuna ou obscuridade da lei, conforme dispõe o art. 126 do Código de 
Ritos. Encerrada a fase de instrução, a carência de elementos probatórios 
não constitui motivo, igualmente para a omissão de sentença; haverá de 
julgar à luz dos elementos que os autos subministrem e à vista das regras 
aplicáveis à espécie. O próprio sistema, como se depreende, força às 
vezes um julgamento não condizente com a ‘verdade real’. Pode ser que, 
posteriormente ao decisum, surjam elementos probatórios que, se presentes 
nos autos antes do julgamento, induziriam à solução diversa. Para certos 
casos, prevê a lei, no âmbito cível, a chamada ‘ação rescisória’, regulada no 
conjunto dos artigos 485 a 495 do Código de Processo Civil. Na esfera 
criminal, como já se destacou, o Código de Processo Penal prevê o ‘processo 
de revisão’, disciplinado no art. 621 usque 631. 

A não-responsabilidade dos juízes por eventuais erros de julgamento, seja 
na apreciação da prova, na interpretação das normas legais ou na aplicação 
destas aos casos singulares, constitui princípio imanente à prestação 
jurisdicional, pois, do contrário, a judicatura constituiria profissão de 
alto risco, incapaz de atrair para os seus quadros um número suficiente de 
bacharéis em Direito. 

Além deste aspecto, haveria a insegurança dos juízes e, em conseqüência, 
o comprometimento de um valor fundamental à prática judicial – a coragem 
de se guiar pelas próprias convicções e não, necessariamente, pela cartilha 

9 Op. cit., § 151, p. 244.
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dos tribunais superiores. Ao julgar, deve o juiz projetar a sua própria visão 
dos fatos e do ordenamento jurídico, embora cumprindo-lhe o dever de 
expor tanto os fundamentos fáticos quanto os jurídicos de sua decisão. 

2. Responsabilidade civil dos Promotores de Justiça 
A relevância do Parquet está expressa na Lei Maior, art. 127, caput: 

“O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Ao 
cumprir a sua função, como todo agente público, é suscetível de causar 
danos a terceiros no exercício de suas funções. 

Embora não integre a estrutura do Poder Judiciário, o Ministério Público 
é órgão essencial à Justiça, fazendo parte da Administração Pública com 
autonomia funcional e administrativa. Além de atuar como fiscal da lei 
(custos legis), exerce a tutela dos interesses coletivos, integrando o processo 
como ‘parte’ ao propor ação civil pública; requer nulidade de casamento; 
propõe ação direta de declaração de inconstitucionalidade, entre outras 
iniciativas. Ao cumprir as suas funções, de acordo com as atribuições para o 
caso concreto, ‘promove’, ‘assiste’ ou ‘opina’. Perante a Justiça do Trabalho, 
desempenha função constitucional, especialmente na defesa de interesses 
coletivos, diante de irregularidades prejudiciais às classes.

Como representante da sociedade, intervém nos procedimentos criminais 
de iniciativa pública, enquanto no cível obrigatoriamente participa de todos 
os feitos em que haja interesse de incapazes, matéria de ordem pública, 
direitos familiais, notadamente. O elenco de sua competência está inscrito 
no art. 82 do Código de Processo Civil, aqui não referido exaustivamente.

Na condição de agente público, os danos decorrentes de sua atividade 
devem ser reparados pela Fazenda Pública, à vista da ampla disposição do 
art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A exemplo dos juízes, atuando os 
membros do Ministério Público com dolo ou fraude respondem civilmente 
por danos provocados a outrem, conforme a dicção do art. 85 do CPC. 
Embora já se tenha questionado se a hipótese deste artigo alcançava 
pessoalmente o representante do Parquet ou a instituição, hoje dúvida não 
há, especialmente depois do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, 
de que “O art. 85 do CPC refere-se à responsabilidade do MP por dolo 
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ou fraude, e não à responsabilidade do Poder Público por atos daquele”.10 
Tanto quanto os juízes, como se depreende, não respondem por culpa stricto 
sensu. Ocorrendo esta hipótese, sujeitam-se às conseqüências previstas na Lei 
nº 8.625, de 12/02/1992 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. 
Igualmente nas condutas em que houver dolo ou fraude, com ou sem danos 
a terceiros. Os deveres e vedações impostos aos membros da instituição estão 
previstos, respectivamente, nos arts. 44 e 45 dessa Lei.11

Especialmente nas ações criminais, em que se apresenta como parte, 
o representante do Ministério Público se torna vulnerável a pedidos de 
indenização, pois acusa o réu e este muitas vezes confunde o jus narrandi 
com o jus injuriandi. Enquanto se limita à exposição dos fatos e avalia a 
conduta do acusado à luz dos valores éticos, sociais e jurídicos, o membro da 
Instituição permanece adstrito ao cumprimento do seu dever, no exercício 
de sua função, não se sujeitando a responder por danos morais. 

As normas relativas à responsabilidade civil, aqui referidas, são distintas 
da previsão do art. 29 do Código de Processo Civil, que prevê a obrigação 
dos membros do Ministério Público com as despesas do ato que não puder 
ser realizado ou tiver de ser repetido por sua causa, sem justo motivo. 
Respondem, também, por danos processuais, estipulados no art. 16 e 
seguintes daquele Código.

Na França, a definição da natureza da falta, se pessoal ou funcional, 
competia ao Conselho de Estado, mediante o ‘juízo de prelibação’. Até 
1812, a ação de responsabilidade civil contra os membros do Ministério 
Público dependia da prévia autorização do Conselho.12 Foi justamente nesse 
país, em 1670, que se originou o Ministério Público como instituição com 
importante função social, mediante uma Ordenança que melhor definia as 
suas funções. No passado mais distante, seus membros eram considerados 
como “l’avocat du roi”.13

10 STF, RF 294/189, cf. transcrição de Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código de Processo Civil, 
39ª ed., São Paulo, Editora Forense, 2007, anotações ao art. 85 do CPC, p. 222.
11 TJRJ, agr. de instrumento 2005.002.15316, 12ª Câm. Cível, rel. Des. Leila Albuquerque: “Agravo de 
instrumento. Pedido de habilitação do Ministério Público como assistente de membro do Parquet em 
Ação de Responsabilidade Civil. Decisão indeferindo o pedido de habilitação ao argumento de que não há 
interesse público e que “não se confunde interesse jurídico com mero interesse fático (econômico ou mo-
ral)”. Argumenta o Agravante que o suposto dano moral alegado pelo ora Agravado teria sido causado por 
conduta atribuída ao Promotor praticada no estrito exercício de suas funções. Interesse jurídico do Parquet. 
Provimento do recurso.” Julg. em 09/05/2006.
12 Cf. Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., coleção da Editora Revista dos Tribu-
nais, vol. I, 1976, comentários ao art. 85 do CPC, p. 287.
13 V. em Mário Tobias Figueira de Mello, verbete “Ministério Público”, Repertório Enciclopédico do Direito 
Brasileiro, 1ª ed., Rio de Janeiro, Editor Borsoi, s/d, vol. 33, p. 228.
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Após a análise da responsabilidade civil do Promotor de Justiça, especial-
mente na tutela dos interesses coletivos, José Carlos Baptista Puoli concluiu 
“haver hoje uma absoluta falta de controle a respeito da atuação funcional dos 
integrantes do Ministério Público”, decorrente, em parte, da exacerbação da 
idéia de sua independência e, ainda, pelo fato de sua competência ser ditada 
por normas materiais de conteúdo aberto, o que permite a sua livre apreciação 
da oportunidade de atuação. Entende que ao magistrado compete, ao proferir 
a sentença, avaliar se a participação do Ministério Público correspondeu ou 
não aos interesses públicos no caso concreto.14

  
3. Responsabilidade Civil dos Advogados

Na definição da responsabilidade civil do advogado, relevante é a 
condição em que atende o cliente. Se na qualidade de profissional liberal, 
quando age por conta própria e assume o risco, subordina-se às regras do 
Código de Defesa do Consumidor, consoante o art. 14, § 4º, que dispõe: “A 
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 
verificação de culpa”. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), pelo art. 
32, caput, igualmente prevê a responsabilidade subjetiva do profissional. Se 
o cliente confia a sua causa a uma sociedade de advogados, a pessoa jurídica 
responde objetivamente, garantido o direito de regresso contra o profissional 
que atuou com imperícia, negligência ou imprudência.

3.1 - Obrigações de meio e de resultado
Na apuração da responsabilidade civil, devemos distinguir os tipos de 

serviços prestados pelos advogados, pois a natureza das obrigações assumidas, 
em alguns, são de ‘meio’ e, em outros, de ‘resultado’. O adimplemento das 
primeiras ocorre quando o profissional, independente de alcançar o efeito 
esperado pelo cliente, aplica o conhecimento exigido para o caso e adota os 
procedimentos adequados. Assim atuando, o advogado não responde por 
eventual dano oriundo de insucesso da parte. 

Relativamente às ações judiciais, a obrigação assumida é de meio. Ainda 
que o cliente não obtenha sucesso na causa, a obrigação estará cumprida 
quando a conduta do profissional corresponder aos imperativos do Código 
de Ética e Disciplina da profissão. 

O fato de a obrigação ser de meio não isenta o advogado de qualquer 

14 Responsabilidade Civil do Promotor de Justiça, 1ª ed., São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 2007, p. 
213.



64 Revista ENM

responsabilidade por sua atuação. Se atuou desidiosamente na prestação do 
serviço e o seu cliente, ao perder a causa, sofreu prejuízos, a sua responsabilidade 
se caracterizará se for existente o nexo de causalidade entre a sua conduta e 
os danos. Se, por exemplo, o advogado deixou de canalizar para os autos, 
injustificadamente, a prova documental que lhe fora entregue pela parte, autora 
da ação, e, ao final, o pedido foi julgado improcedente por falta de prova, a 
análise do caso certamente concluirá pela responsabilidade do advogado. 

Em se tratando de obrigação de resultado, o adimplemento da obrigação 
se verifica apenas quando o advogado realiza as tarefas para as quais foi 
contratado. A não execução gera, em princípio, o dever de indenização por 
danos. A separação consensual e o divórcio direto, por exemplo, quando 
as partes preenchem os requisitos e disponibilizam para o advogado 
a documentação necessária, bem como os valores correspondentes às 
taxas judiciárias e outras despesas, constituem obrigação de resultado. O 
adimplemento somente se caracteriza com a averbação da sentença junto 
ao cartório de registro civil. A elaboração de um termo contratual também 
constitui, para o profissional, obrigação de resultado, da qual se desincumbe 
apenas quando disponibiliza o instrumento para o cliente. 

3.2 - Imperícia 
O exercício da advocacia, em qualquer de suas especialidades e formas de 

atuação, exige um conjunto de predicados do profissional. Afora a seriedade ao 
lidar com a coisa alheia, que não é um pressuposto da advocacia, mas da vida em 
sociedade em geral, impõe-se o preparo intelectual para o desempenho da difícil 
missão. No elenco dos “Mandamentos do Advogado”, o jurista uruguaio Edu-
ardo Couture, seu autor, incluiu: “Estuda – O Direito se transforma constante-
mente. Se não seguires seus passos, serás cada dia um pouco menos advogado”. 

Em uma sociedade que se desenvolve com celeridade, o ordenamento 
jurídico deve modificar-se, embora não logre acompanhar pari passu o ritmo 
do progresso. Cumpre ao advogado manter-se sempre atento às atualizações 
legislativas e jurisprudenciais, a fim de orientar-se conforme o novo Direito e 
pleitear junto aos tribunais. Se de um lado há efervescência de leis, decretos, 
regulamentos, de outro os tempos atuais favorecem o acesso ao conhecimento, 
especialmente pelos meios eletrônicos. Os tribunais disponibilizam, com 
atualidade e organização, seus acórdãos; sites especializados analisam 
institutos jurídicos, comentam decisões, orientam os profissionais. 
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Sem a atualização permanente, o advogado pode ser surpreendido nos 
embates forenses, sustentando teses ultrapassadas e colocando em risco a 
sorte de seus clientes. Atuando desta forma defasada, o advogado revela 
‘imperícia’, que é a falta de conhecimentos ou de aptidão técnica para o 
cumprimento de suas obrigações. 

Eventual insucesso judicial decorrente de imperícia, acompanhado de pre-
juízos para o cliente, gera para o advogado o dever de indenizar o cliente. Para 
tanto, é preciso que fique estreme de dúvida o nexo de causalidade entre os 
danos e a falha do profissional. O erro do advogado, capaz de gerar a respon-
sabilidade civil, há de ser o inescusável; apenas o que se revestir de gravidade. 

Às vezes, a perda da causa não se acha associada à imperícia do advogado, 
mas à natureza do caso. Em contrapartida, há casos em que o advogado atua 
com manifesta incompetência e, ao final, seu cliente obtém ganho de causa. 
Ou seja, o direito do cliente prevaleceu apesar da imperícia do profissional.  

Entre os advogados é comum a troca de idéias e, até mesmo, o 
aconselhamento diante de casos complexos. Quem emite a sua opinião, ou 
sugere, não se responsabiliza por eventual erro que repercuta na conduta de 
seu colega, gerando danos ao cliente deste. Diversamente se deve entender 
se o conselheiro, tendo algum interesse inconfessável na questão debatida, 
dissimuladamente influencie o colega a agir da forma equivocada. 

3.3 - Negligência
Esta modalidade de culpa se caracteriza por omissão, desídia, pouco caso 

revelado diante de tarefas a serem cumpridas. A circunstância exige uma 
atuação positiva e o agente, por qualquer motivo, se mantém inerte. Nada mais 
contrário aos deveres do advogado! Este deve estar atento, em permanente 
vigília, preparado para agir diante de iniciativas da parte contrária. Se o 
ex adverso, posteriormente à fase probatória, junta documentos contrários 
ao interesse de seu cliente, antes disponibilizados, há de atravessar uma 
petição, requerendo a sua retirada dos autos. Não atendido, deve avaliar a 
conveniência de interpor agravo contra a decisão interlocutória. Assim, não 
apenas deve estar atento às iniciativas necessárias, como exercer, igualmente, 
ação fiscalizadora do andamento processual.

Se o juiz de primeiro grau julga improcedente o pedido de seu cliente 
ou acata o da parte adversa, havendo real chance de reverter o decisum, o 
advogado há de interpor o devido recurso para o tribunal. 
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Negligência maior ocorre quando o advogado, havendo recebido a 
procuração tempestivamente, perde o prazo para a resposta, causando, com 
isto, sensível e às vezes definitivo prejuízo ao cliente. 

A não interposição de recurso, havendo real possibilidade de êxito na 
superior instância, configura atitude negligente, passível de responsabilidade 
civil por danos morais ou patrimoniais. Tais efeitos não se produzem, 
entretanto, se o cliente demonstrou interesse em não recorrer da sentença. 

Em princípio, a não interposição de recurso sujeita o procurador à 
responsabilidade civil por ‘perda de chance’, que pode ser maior ou menor. 
‘Perda de chance’, neste caso, significa desperdício de oportunidade para 
se tentar reverter o julgado. Enquanto este não for definitivo, com trânsito 
em julgado, quase sempre há probabilidade, remota que seja, para se 
obter acórdão favorável. Não é incomum o advogado, com inteligência, 
perseverança e dedicação à causa, induzir a câmara julgadora a rever o seu 
entendimento, expresso em acórdãos anteriores, sobre determinada quaestio 
iuris e adotar uma nova posição, de acordo com o pleito do recorrente. 

Entendem os tribunais que os recursos meramente protelatórios, quando 
não interpostos pelo advogado, não acarretam responsabilidade deste perante o 
cliente. Às vezes, o processo gira em torno de uma controvertida quaestio facti 
sem que o perdedor tenha logrado, no curso do processo, a mínima prova a 
favor de sua alegação ou, tratando-se de quaestio iuris, o tribunal ad quem decide 
reiteradamente contra a sua tese. Em qualquer destas hipóteses, a não interposição 
de recurso não é de molde a comprometer a conduta do advogado. 

O acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme a 
ementa a seguir transcrita, revela este entendimento: “A perda de uma chance 
leva à caracterização da responsabilidade civil do causídico não quando há 
mera probabilidade de reforma de uma decisão lançada no processo, porém 
quando a alteração desta vai além da eventualidade, tangenciando a certeza. 
Ainda, a responsabilidade civil do patrono é subjetiva, sendo necessária 
a comprovação de culpa ou dolo (art. 14, § 4º e art. 32 do CPDC). A 
advocacia trata-se de atividade de meios e não de resultados, não podendo 
o profissional ser responsabilizado pelo insucesso no certame. Comprovação 
de desvelo dos profissionais contratados no exercício do mandato outorgado. 
Outrossim, não está o advogado obrigado a recorrer de toda e qualquer 
decisão lançada no processo”.15

15 Ap. cível nº 70016523805, 5ª Câm. Cível, rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, julg. em 11/10/2006, pub. 
em 27/10/2006, DJ.
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O advogado se revela negligente, também, quando recebe a procuração 
do cliente e, injustificadamente, protela o ajuizamento da ação, às vezes 
deixando transcorrer meses ou ano. Ocorrendo tal fato é possível que se 
verifiquem danos morais e patrimoniais ao cliente.

O não comparecimento à audiência é outro tipo de negligência que, 
lamentavelmente, ocorre com alguma freqüência em juízos de primeiro 
grau. Ora, tal omissão é da maior gravidade, pois compromete seriamente a 
produção de provas e com imprevisíveis conseqüências. Eventual dano daí 
decorrente constitui fato jurídico que autoriza o pleito de indenização em 
face do advogado.

Patenteada a negligência, imperícia ou imprudência do advogado e a 
ocorrência de prejuízos do cliente, para que o advogado se responsabilize 
é fundamental, ainda, o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do 
profissional. Se a ação fosse realmente perdida, a conduta imprópria do 
profissional em nada teria influenciado o desate da causa. Neste caso o advogado 
poderá responder perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. 

3.4 - Imprudência
Verifica-se a imprudência na condução de uma causa quando o advogado 

se precipita ao tomar uma atitude, como ao ajuizar uma ação sem antes 
consultar devidamente o cliente ou sem reunir os elementos probatórios 
necessários. Enquanto a negligência implica a inércia, a imprudência contém 
o açodamento. Naquela, erra-se ‘omissivamente’. Nesta, ‘comissivamente’. 

O advogado, conforme Paulo Luiz Netto Lobo, “tem obrigação de 
prudência (obligation de prudence). Incorre em responsabilidade civil o 
advogado que, imprudentemente, não segue as recomendações do seu 
cliente, nem lhe pede instruções”16. Se o advogado recebe uma proposta de 
acordo e a rejeita sem antes ouvir o cliente, pode estar causando a ele um 
dano e pelo qual poderá responder civilmente.

Comete imprudência o advogado que, durante uma audiência de 
instrução e julgamento, dispensa a oitiva de testemunhas, potencialmente 
capazes de confirmar a versão de seu cliente, não dispondo de outros 
elementos probatórios. Tal procedimento revela falta de compromisso ético 
com a profissão e com a sorte do assistido. 

16 Comentários ao Estatuto da Advocacia, 2ª ed., Brasília, Brasília Jurídica, 1996, p. 50.
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UMA JUSTIÇA EM “XEQUE” 
– BREVE ANáLISE DO  
“AffAire d’OutreAu”

Carlos Gustavo Direito
Juiz da 9a Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, Professor da PUC/RJ, 
Mestre em Direito Público pela Universidade Gama Filho, Doutorando 
em Direito Administrativo pela université de Montpellier i

A França adota um modelo de seleção de magistrados muito semelhante 
ao nosso. Assim, os magistrados1 franceses são recrutados através de concurso 
público e passam obrigatoriamente por uma formação na Escola Nacional da 
Magistratura2. Este sistema favorece os jovens recém-formados que podem 
se dedicar exclusivamente ao estudo preparatório do concurso. Nesta linha, a 
Magistratura francesa é composta atualmente de jovens na faixa dos 27 anos. 
O curso oferecido na Escola Nacional da Magistratura tem a duração de 31 
meses e tem como objetivo preparar o futuro magistrado para o exercício da 
função. Essa preparação se dá através de situações simuladas de atividades 
judiciais e estágios nos mais diversos setores da Justiça. 

Essa harmonia na formação dos magistrados franceses foi recentemente 
quebrada em virtude do chamado “Affaire d’Outreau3”.  Num breve resumo, 
este polêmico caso nasceu em dezembro de 2000 em razão da denúncia 

1 A Magistratura na França engloba os juízes e os membros do Ministério Público. A formação é única e a 
estrutura também. 
2 O artigo 93, IV, da nossa CF/88, com a redação dada pela EC 45/2004, estabelece a previsão de cursos 
oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, sendo etapa obrigatória para o vitali-
ciamento a participação nestes cursos. Assim, o Brasil, ressalvadas as peculiaridades de uma federação, se 
encaminha para adotar um sistema de preparação dos magistrados via Escola da Magistratura. No Rio de 
Janeiro, tal formação é feita após o concurso, durante quatro meses.
3 Como se verá, uma das críticas feitas sobre o Caso de Outreau é de que o juiz que conduziu as investigações 
era recém-saído da ENM e não tinha experiência para dirigir um caso criminal tão sensível.
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de abusos sexuais sofridos por três menores. Ao longo da apuração das 
denúncias, entre 2001 e 2004, foram presas 260 pessoas teoricamente 
implicadas nos crimes de abuso e agressão sexual a menores. Muitos dos 
denunciados pertenciam à mesma família das supostas vítimas. No início 
das investigações, e durante as prisões, a imprensa noticiou a implosão de 
uma grande quadrilha de pedófilos. Todavia, ao final do processo, apenas 
quatro pessoas foram realmente condenadas. Alguns acusados foram soltos 
depois de cumprirem quase três anos de prisão cautelar, sendo que um deles, 
durante o processo, matou-se na prisão. 

Com a decisão final surgiram as perguntas: O que deu errado? Houve 
erro? Nosso modelo de Justiça é confiável? Quem será responsabilizado pelos 
fatos ocorridos?

 O que era para ser mais um processo penal virou um grande debate 
nacional sobre a formação e o poder do juiz. As manifestações jurídicas, 
entre críticas e defesas, concentraram-se, principalmente, na função do “Juiz 
de Instrução” dentro do processo penal francês.

Deveras, o “Juiz de Instrução” na França tem a competência para instruir 
os processos criminais. Assim, nos casos complexos em matéria penal é 
obrigatória a instrução preparatória feita por um Juiz de Instrução. Ele 
não tem, sequer, competência para decretar a prisão provisória de algum 
suspeito. Tal atribuição é específica do Juiz das Liberdades e da Detenção 
(Juges des Libertés et de la Détention – JLD).  Ao “Juiz de Instrução” compete 
decidir ao fim da colheita de provas se é caso ou não de remeter para o 
Parquet o processo para a denúncia definitiva. Isto significa dizer que o “Juiz 
de Instrução” tem o poder de decidir se, diante da prova colhida, existem 
indícios de crime ou não. Ele pode, inclusive, decidir, de forma motivada, 
pela inexistência do fato penal imputado ou pela impossibilidade jurídica 
de se prosseguir com o processo em razão, por exemplo, da prescrição do 
direito de punir4.

Dessa forma, para responder às perguntas feitas ao fim do processo Outreau 
e em virtude da absolvição de mais de 90% dos acusados, o presidente da 
Assembléia Nacional Francesa, Jean-Louis Debré, ele mesmo um antigo 
“Juiz de Instrução”, criou uma comissão parlamentar de inquérito. 

Há que se lembrar que a França, apesar de ser o berço da teoria da 
tripartição dos poderes (vide art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem 

4 BRANLARD, Paul. L’Essentiel de L’Organisation Judiciaire en France. 2e. Édition. Gualino Éditeur. Paris. 
2004. p. 64.
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e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789), não consagra, em sua Constituição 
de 1958, a Justiça como Poder. 

Com efeito, o artigo 64 da Constituição de 1958 fala em Autoridade 
Judiciária e estabelece a competência do presidente da República de garantir 
a independência da Autoridade Judiciária. Para o exercício desta função de 
garantidor da independência, o presidente da República exerce também a 
Presidência do Conselho Superior da Magistratura (art. 65, CR/58). Dessa 
forma, anualmente é entregue um relatório ao presidente da República, que 
é publicado, narrando a atuação do Conselho Superior da Magistratura5 no 
respectivo período.

Diante desse quadro, a criação inédita de uma comissão parlamentar para 
investigar a Justiça fez renascer o antigo debate de se reconhecer ou não o 
Judiciário francês como um verdadeiro Poder autônomo e independente. De-
fendeu-se, ainda, uma maior inclusão da sociedade organizada na composição 
do Conselho Superior da Magistratura6. Velhas feridas foram reabertas.

A criação de tal comissão parlamentar foi questionada legalmente devido 
à posição pública de alguns de seus membros durante o curso do Affaire 
d’Outreau. Discutiu-se justamente a eventual parcialidade da comissão, que 
teria, naturalmente, seus compromissos políticos já assumidos antes da sua 
instauração. Tal parcialidade contraria a posição adotada pela Corte Européia 
de Direitos do Homem. Alguns integrantes, como Marylise Lebranchu, ex-
ministra da Justiça quando do início do processo de Outreau, pediu sua 
dispensa da comissão em conseqüência de seus posicionamentos anteriores. 
Debateram-se, ainda, os limites da atuação da comissão e a publicidade de 
todos os seus atos.

Quanto ao segundo ponto, foi permitida a filmagem por canais de 
televisão de todo o procedimento de debates e depoimentos. Estava 
instaurado um grande espetáculo da mídia. E tanto ela quanto os demais 
Poderes da República já haviam escolhido o grande culpado do caso: o “Juiz 
de Instrução” Patrice Burgaud. 

5 De 2000 a 2005, o Conselho Superior da Magistratura destituiu do cargo 3 magistrados e aposentou de 
ofício 7. Foram aplicadas 27 sanções e 7 processos estavam em curso no fim de 2005.
6  Por força do que dispõe o artigo 65 da Constituição de 1958, o Conselho Superior da Magistratura tem 
duas formações, uma para as questões dos juízes e a outra para tratar das questões do Ministério Público. A 
composição altera apenas na proporção de números de juízes e de membros do Ministério Público. Assim, 
ambas as formações são compostas pelo presidente da República, o ministro da Justiça e por cinco juízes 
e um membro do Ministério Público (no caso da composição para os juízes e o inverso para o Ministério 
Público), um conselheiro designado pelo Conselho de Estado e por três pessoas que não pertençam nem 
ao Parlamento e nem à Ordem Judiciária, designados, respectivamente, pelo presidente da República, pelo 
presidente da Assembléia Nacional e pelo presidente do Senado. 
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O juiz Burgaud surpreendeu a todos quando, no dia 3 de janeiro de 
2006, através do seu advogado, manifestou a sua vontade de ser ouvido 
publicamente7. 

Dominique Barella, presidente da principal organização sindical da 
Magistratura francesa, a União Sindical dos Magistrados (USM), comenta 
da seguinte forma o depoimento do juiz Burgaud: “Foi um momento de 
brutalidade midiática populista, e não de democracia. Mais de 150 jornalistas 
estavam credenciados para assistir diretamente a exposição pública de um 
juiz. As antenas satélites estavam do Sena aos Invalides. A rua de l’Université 
estava bloqueada, os CRS eram também numerosos como os jornalistas. A 
Assembléia Nacional tinha-se tornado o circo Maximus. O relator exprimia 
uma jubilação de advogado-deputado a cozinhar um homem de 34 anos 
sob as luzes dos canais de televisão TF1 e France2. Vinte anos de negócios 
político-judiciais mal vividos pelos políticos procediam a esta execução 
midiática. Philippe Houillon-Golias jogava à terra os pequenos juízes, estes 
improváveis David”8.

Em seu depoimento, o juiz Burgaud limitou-se a afirmar que seguiu, 
durante a instrução do processo do caso de Outreau, as orientações dos 
diversos experts (psicólogos, assistentes sociais, etc.) que nele atuaram para 
valorar principalmente o depoimento dos menores ouvidos. Este depoimento, 
apesar de todo sensacionalismo envolvido, nada acrescentou para responder 
às perguntas importantes que nasceram ao final do processo. Na realidade, o 
juiz Burgaud foi escolhido pela mídia como o grande culpado do caso e seu 
depoimento apenas deu mais material para a sua execução pública.

 Ocorre que durante o caso de Outreau, como bem esclarece Dominique 
Barella, 53 magistrados participaram das deliberações. Porque somente um 
teria errado? Será que realmente errou?

Para responder, o presidente da USM afirmou que “certos juízes 

7 Uma das críticas que se fizeram ao juiz Burgaud foi a de que ele, em nenhum momento, teria pedido 
desculpas públicas. Em entrevista ao L’Express, reproduzida por Dominique Barella, ele assim se explicou: 
“Aujourd´hui, je trouve que ce serait la solution de facilite pour moi de présenter des excuses comme si cela pouvait 
permettre d’occulter une discussion sur d’éventuelles responsabilités” (BARRELA, Dominique. Journal d’une 
Justice en Meitttes. Hugo Doc. Paris. 2006. p. 61).
8 Tradução livre do seguinte trecho: “L’audition du juge Burgaud fut um moment de déchaînement médiatique 
populiste, et non de démocratie. Plus de 150 journaliste étaient accrédités pour assister en direct à la mise au 
pilori d’un juge. Les antennes satellite s’étaient de la Seine aux Invalides. La rue d l’Université était bloquée, 
les CRS étaient aussi nombreux que les journalistes. L’Assemblée nationale était devenue le cirque Maximus. 
Le rapporteur exprimait une intense jubilation d’avocat-deputé à cuisiner un home de 34 ans sous les lumiéres 
de TF1 et de France2. Vingt ans d’affaires politico-judiciaires mal vécues par les politiques procédaient de cette 
exécution médiatque, Philippe Houillon-Goliath terrassait les petits juges, ces David improbables”. BARRELA, 
Dominique. Journal d’une Justice en Meitttes. Hugo Doc. Paris. 2006. p. 63.
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trabalham além da responsabilidade e outros não, isto é certo. Nós podemos 
sempre melhorar a formação e exigir diplomas de psicologia. Mas jamais 
poderemos julgar se esperarmos encontrar o juiz perfeito. Deixo aos adeptos 
da facilidade de comentários sobre o ponto de saber se os Juízes de Instrução 
foram bons, maus ou muito maus juízes, mesmo se é importante, mesmo se 
o questionamento é necessário, é preciso admitir que nenhum ser humano 
é infalível. Mais de duzentas pessoas que eram reconhecidamente bons 
profissionais atuaram durante o caso de Outreau”9. 

Diante de tal realidade, é forçoso perceber que o erro ocorreu por causa 
do sistema e não da atuação de um “Juiz de Instrução” com pouca experiência 
na carreira. Aliás, antes ainda da conclusão deste caso, Antoine Garapon já 
criticava o sistema de busca da verdade por apenas um homem. 

Nas suas palavras: “Pelo nosso procedimento, a verdade é procurada 
por um homem, a quem é entregue a responsabilidade de fazer a síntese 
das versões contraditórias (‘intruire à charge et à décharge’). As diferentes 
reformas depois de um século permitiram de o expor, de o consolar e de o 
inquietar ou mesmo de o incomodar, nunca de o substituir, nem mesmo a 
fazê-lo concorrência. O Juiz de Instrução deve escolher: ou ele vem a ser o 
acusador e pára de ser juiz, ou ele arbitra a regularidade da investigação e não 
investiga mais diretamente. Convém não suprimir o Juiz de Instrução, mas 
de fazê-lo o guarda dos procedimentos, aquele que supervisiona o trabalho 
de acusação e da defesa e se preocupa de pôr o caso o mais rapidamente 
possível para um júri criminal”10.

Nesse sentido, a falibilidade não é da pessoa, mas do próprio sistema. 
Este raciocínio demonstra a coerência intelectual de se estabelecer uma 
responsabilidade disciplinar do juiz somente em caso de ato doloso. A 

9 Tradução livre do seguinte trecho: “Certains juges travaillent trop à charge, d’autres n’arrivent pas à prendre 
assez de recul, c’est exact. On peut toujours améliorer la formation et exiger des diplômes de psychologie. Mais 
jamais on ne pourra juger, si l’on attend de trouver le juge parfait. Je laisse aux adeptes de la facilité les commen-
taries sur le point de savoir si les juges d’instruction furent de bons, de mauvais ou de trés mauvais juges; meme si 
c’est important, meme si ce questionnement est nécessaire, il faut admettre qu’aucun être humain ne présente une 
infaibillité événementielle ou perpétuelle. Plus de deux cents personnes son intervenues dans le cadre de l’affaire 
d’Outreau, qui étaient d’authentiques bons professionnels”. Ob. cit. p. 72.
10 Tradução livre do seguinte trecho: “Pour notre procédure, la vérité est recherchée par un homme, à qui il 
est demandé de faire la synthése de versions contradictoires (“instruire à charge et à décharge).  Les différentes 
reformes depuis un siécle ont permis de l’exposer, de le contrôler, de l’inquiéter, voire de le harceler, jamais de s’y 
substituer, ni même de le concurrencer.  Le juge d’instruction doit choisir: ou il redevient un accusateur et il cesse 
d’être juge, ou il arbitre la régularité de l’enquête mais n’enquête plus directment. Il convient non pás de suppri-
mer le juge de l’instruction mais d’em faire le juge de l’instruction, celui qui garde les horloges, supervise le travail 
de l’accusation et de la défense et se soucie de mettre le plus rapidement posible un jury criminal en situation de 
jugement.” GARAPON, Antoine. “Quelques leçons de la faillite judiciaire d’Outreau”. Revue Esprit. Juillet 
2004. n 306. pp. 153/158.
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responsabilidade por culpa do juiz, diante de um sistema reconhecidamente 
falível, acabaria por prejudicar o próprio exercício da função, na medida em 
que tolheria as ações dos magistrados.

O caso de Outreau, apesar da particularidade francesa do “Juiz de 
Instrução”, acaba servindo de exemplo para todos os sistemas continentais. 
Diante deste caso, a França repensa não somente as questões técnicas referentes 
ao modelo de instrução dos processos criminais, às prisões cautelares e 
ao princípio da presunção de inocência, como também a publicidade e a 
mediatização dos assuntos judiciais. 

O juiz não é neutro. Ele é fruto do seu meio. Carrega consigo toda a sua 
formação cultural e histórica. A mídia francesa que agora procura um culpado 
para o “escândalo” judiciário do caso de Outreau é a mesma que no início do 
processo cobrava uma rápida resposta da Justiça à barbárie cometida contra 
os menores. Os deputados que agora investigam a formação dos juízes na 
França são os mesmos que aprovaram leis criminais mais severas para inibir 
o princípio da presunção de inocência e aumentar as hipóteses de prisões 
cautelares. A tão propagada política americana de “tolerância zero” também 
faz vítimas inocentes.

Nesse quadro, a professora Christine Lazerges, da Universidade Paris I, 
ao tratar da responsabilidade dos juízes e do princípio da independência, 
afirma que se deve buscar uma política preventiva para se evitar o chamado 
erro judiciário. A professora fundamenta sua “política preventiva” na cultura 
da dúvida, na humildade do juiz e na sua formação humanista. Esclarece, 
também, que ao lado destes atributos subjetivos necessários para o bom 
julgamento devem-se somar algumas propostas de natureza objetiva como a 
busca sempre pelo julgamento colegiado, em casos sensíveis, e a amplitude 
do direito ao recurso11. 

A importância deste caso para o Judiciário francês é a de justamente 
permitir um debate abrangente sobre qual é a Magistratura que a França 
deseja12. Ao meu sentir, o caso é emblemático porque lida com os grandes 
traumas franceses e humanos: a violência contra crianças, a privação de 
liberdade, a exposição pública e o exercício do Poder.

11 Palestra proferida sob o título “Responsabilité des Magistrats et Príncipe d’Indépendance” no Seminário 
“Juger Apres Outreau” realizado na Universidade de Montpellier I, no dia 16 de maio de 2006.
12 Dentre várias propostas feitas é interessante notar que muitas defendem, como forma de atuação impar-
cial do Judiciário, a separação de corpos entre juízes e membros do Ministério Público transformando-o 
em duas carreiras distintas. Nesta direção se manifestou o professor titular de Direito Constitucional da 
Universidade de Montpellier I, Dominique Rousseau, ex-membro do Conselho Superior da Magistratura, 
quando da abertura do seminário “Juger Apres Outreau” já referido.
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Dentro de um mundo globalizado, em que os crimes muitas vezes 
ultrapassam as fronteiras nacionais e os poderes econômicos são oriundos de 
uma multiplicidade de origens, mostra-se fundamental o acompanhamento 
dos casos estrangeiros. 

Percebe-se, nos últimos anos, um incremento na comunicação entre os 
juízes do mundo inteiro que, nas palavras de Antoine Garapon e Julie Allard, 
se ainda não caracteriza uma institucionalização de uma ordem jurídica 
mundial, representa um fórum informal de trocas de experiências que pode 
ser designado como um verdadeiro comércio de juízes (commerce des juges)13. 
Seria, pois, para tais autores, uma verdadeira revolução do Direito. Assim, 
os juízes do mundo inteiro acompanham a evolução dos problemas dos 
“vizinhos” para aprenderem a resolver os seus próprios problemas. 

O caso de Outreau nos ensina algumas lições. Mesmo que se reconheça 
que o sistema judicial brasileiro se diferencia substancialmente do francês 
quando se trata do julgamento de crimes comuns, uma vez que o juiz irá 
instruir o processo para ele mesmo julgar diante de um contraditório, o 
referido caso nos traz alguns momentos de reflexão.

Identificam-se, então, algumas proposições que nasceram durante a “crise” 
da Justiça francesa como sendo universais. Assim, o fim do imediatismo 
das propostas legislativas, isto é, leis severas após casos rumorosos ou 
superproteção processual após erros judiciários. A necessidade de um amplo 
debate antes das alterações legais, com a obrigatória participação dos juízes 
nestes debates. O fim da exposição precipitada pela mídia de acusados que 
sequer tiveram seus casos julgados. A preparação técnica dos assistentes 
judiciais que trabalharão juntamente com os juízes nos casos ditos sensíveis. 
Uma formação humanista obrigatória aos juízes. A imperiosa humildade na 
condução dos processos. Diálogo entre os Poderes com respeito recíproco.

Todas estas propostas são conhecidas daqueles que militam por uma 
verdadeira Justiça. O cotidiano da Magistratura demonstra a fragilidade 
do ser humano. A Justiça trabalha com a verdade, que é inerente à nossa 
condição humana. Daí porque, em qualquer parte do mundo, a injustiça 
choca e provoca uma onda de debates institucionais. A busca pela melhoria 
do sistema Judiciário é, em última análise, a busca pela verdade. 

13 ALLARD, Julie e GARAPON, Antoine. “Les juges dans la mondialisation”. La nouvelle révolution du droit. 
Éditions du Seuil et La République des Idées. Janvier”. 2005. p. 11.
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ASPECTOS DA CONVERSãO 
DO NEGÓCIO JURÍDICO

Carlos Roberto Barbosa Moreira
Advogado. Professor Auxiliar (concursado) do Departamento de 

Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

“L’atto totalmente invalido non è più irremediabilmente
compromesso. È recuperabile.” 

(Giuseppe Gandolfi)

1. Razões justificadoras da escolha do tema
A conversão do negócio jurídico constitui, no Brasil, tema (em certa 

medida) novo. O Código Civil de 2002 – diferentemente do anterior, 
que dele não se ocupava – dedicou-lhe um artigo, em cuja interpretação e 
aplicação devem empenhar-se doutrina e jurisprudência. Embora alguns 
estudiosos, ao tempo do Código revogado, tivessem defendido a possibilidade 
do emprego da conversão mesmo no silêncio daquele diploma,1 e conquanto 
o exame de certos precedentes revelasse, já naquele tempo, sua concreta (ainda 
que inconsciente) utilização por parte dos tribunais brasileiros,2 é certo que 
nunca se havia expressamente consagrado, no ordenamento de nosso país, a 
figura da conversão, com a abrangência e a generalidade com que o fez o novo 
Código. A inovação, mesmo se considerada mais aparente que real, desperta 
natural curiosidade; e, como escreveu um estudioso português, “uma presença 
na lei constitui uma base juscultural importante para chamar a atenção da 

1 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, t. IV, §§ 374 e 375, e t. LVI, § 5.733; João Alberto 
Schützer Del Nero, Conversão Substancial…, pp. 8 e 333. Assim também no Direito português (anterior 
ao vigente Código): Manuel A. Domingues de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, vol. II, p. 436 
(trata-se de reimpressão da versão de 1953, como explicado na introdução ao vol. I).
2 Veja-se a resenha crítica de João Alberto Schützer Del Nero, Conversão Substancial…, pp. 282-292, onde 
se afirma que “o próprio instituto é, de certa maneira, desconhecido, mas, também, a denominação ‘con-
versão’ (…) não é usual em nossos tribunais”. O autor conclui, todavia, que a conversão “é muito mais 
freqüente do que poderia imaginar-se à primeira vista, procedendo-se a ela, sob formas e denominações as 
mais diversas” e que “o problema e sua solução não são alheios à nossa jurisprudência”. 
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Ciência sobre o fenômeno que, de outra forma, pode, embora presente, passar 
despercebido”.3 

Justamente porque é novo, o assunto ainda se mostra desconhecido de 
numerosos operadores do Direito. No ano de 2005, em evento realizado pelo 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no qual tivemos a oportunidade de 
enfrentar o tema pela primeira vez, percebemos claramente que, vigente o 
novo Código já então por um biênio, muitas pessoas até ali não se haviam 
dado conta da presença da conversão no art. 170 – e, em conseqüência, 
não tinham sequer cogitado de sua efetiva aplicação em suas respectivas 
atividades profissionais. Advogados deixaram de invocá-la em proveito de seus 
constituintes; juízes e tribunais possivelmente deixaram de decretá-la em casos 
nos quais talvez representasse a melhor solução.  

Apesar de novo e pouco difundido, o tema da conversão nos parece 
extremamente rico, merecedor de investigação científica e de aplicação prática. 
Essa riqueza é comprovada, entre nós, pela extensão e profundidade da obra 
do Professor João Alberto Schützer Del Nero, “A Conversão Substancial do 
Negócio Jurídico”, escrita e publicada sob a vigência do Código Civil de 1916, 
mas já munida de valiosas observações sobre o que viria a ser o art. 170 do novo 
diploma. Trata-se, em nosso entendimento, de livro fundamental ao estudo da 
conversão, revelador de suas origens históricas, minucioso na análise de seus 
requisitos e ilustrativo de suas potencialidades. Ao redigirmos este artigo, não 
queremos omitir a influência exercida pela leitura dessa obra – certamente 
proveitosa, aliás, a quem pretenda aprofundar-se na matéria. 

Se a monografia citada atesta a complexidade do assunto, convém 
que se multipliquem estudos e debates sobre esse novo personagem: o 
desconhecimento do instituto, por advogados e juízes, inevitavelmente 
conduzirá à sua inadequada ou escassa utilização – quiçá ao seu abandono. E 
seria decerto indesejável que nossa avaliação, daqui a anos, se assemelhasse à 
de quem, na Itália, décadas após a entrada em vigor de seu Código, concluiu 
que “permanece substancialmente desaplicada” a norma relativa à conversão.4   

2. Três modelos influentes
Parece existir consenso em que, dentre os sistemas jurídicos contemporâ-

3 Menezes Cordeiro, Da Boa Fé no Direito Civil, p. 279.
4 Giuseppe Gandolfi, Il principio di conversione dell’atto invalido: fra continenza ‘sostanziale’ e volontà ipote-
tica, p. 368.
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neos, aquele que primeiro disciplinou o fenômeno foi o alemão, cujo Código 
Civil (em vigor a partir de 1900) trata da matéria em seu § 140, nos seguintes 
termos: “Presentes num negócio jurídico nulo os requisitos de um outro negó-
cio jurídico, vale o último, se for de presumir-se que a validade dele, à vista do 
conhecimento da nulidade, teria sido querida”.5

O Código Civil italiano (de 1942) parafraseou a fórmula tedesca,6 
conforme se extrai da leitura de seu art. 1.424: “Conversão do contrato 
nulo – O contrato nulo pode produzir os efeitos de um contrato diverso, 
do qual contenha os requisitos de substância e de forma, quando, à vista do 
objetivo perseguido pelas partes, deva entender-se que elas o teriam desejado 
se houvessem conhecido a nulidade”.7 

Também o Código Civil português (de 1966) contém norma equivalente, 
com redação muito semelhante à do precedente italiano: “Art. 293º 
(Conversão) O negócio nulo ou anulado pode converter-se num negócio 
de tipo ou conteúdo diferente, do qual contenha os requisitos essenciais de 
substância e de forma, quando o fim prosseguido pelas partes permita supor 
que elas o teriam querido, se tivessem previsto a invalidade”.

Chama a atenção do estudioso, a despeito da clara percepção de elementos 
comuns às três fórmulas, o fato de o Código alemão e o português se referirem à 
conversão de ‘negócio jurídico’, enquanto o italiano somente alude à conversão 
de ‘contrato’ (espécie daquele gênero). Mas a diferença é apenas aparente, se 
se considerar que, na sistemática do diploma italiano, diversamente do que 
ocorre com os dois outros (e com nosso novo Código Civil), não se abriu 
espaço à figura do negócio jurídico, e que as regras aplicáveis aos contratos 
igualmente o são, “enquanto compatíveis”, aos “atos unilaterais entre vivos 
que tenham conteúdo patrimonial” (codice civile, art. 1.324). Daí porque 
se admite, também naquele país, a conversão de negócios que encerram 
manifestações unilaterais de vontade.8     

Sensivelmente influenciado, neste como em muitos outros tópicos, por 
aqueles três diplomas estrangeiros, nosso novo Código Civil cuida da matéria 

5 Adotou-se a tradução de João Alberto Schützer Del Nero, Conversão Substancial…, p. XVII (“Resumo”). 
No original: “Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft den Erfordernissen eines anderen Rechtsgeschäfts, so gilt das 
letztere, wenn anzunehmen ist, dass dessen Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit gewolt sein würde”. 
6 Gandolfi, Il principio…, p. 347.
7 No original: “Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale 
contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito 
dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”. 
8 Como no exemplo de Galgano (Il negozio giuridico, p. 348): “una cambiale nulla per mancanza dei requisiti 
di forma (manca, ad esempio, la parola ‘cambiale’) può produrre gli effetti di una promessa di pagamento”. 
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no art. 170, assim redigido: “Se, porém, o negócio nulo contiver os requisitos 
de outro, subsistirá este, quando o fim a que visavam as partes permitir supor 
que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”.

São ostensivos os elementos ‘comuns’ à regra brasileira e às suas fontes 
inspiradoras: 

(a) em todas elas, pressupõe-se a existência de um negócio jurídico ‘nulo’;9 
(b) admite-se que, a despeito dessa ‘nulidade’, possam ‘produzir-se os efeitos 

que decorreriam de outro negócio’, de tipo ‘distinto’ daquele efetivamente 
desejado; 

c) por fim, condiciona-se a produção desses efeitos a duas circunstâncias:
(c.1) que o negócio ‘nulo’ contenha os requisitos (“de substância e 

de forma”, como se lê nos modelos italiano e português) daquele ‘outro’ 
negócio, no qual o primeiro “se converte”;

(c.2) que o segundo negócio, resultante da conversão, corresponda 
ao que as partes “teriam querido”, se a nulidade houvesse sido por elas 
prevista. 

A conversão, portanto, opera (ao menos na literalidade do Código) no 
específico terreno das ‘nulidades’: a aplicação do art. 170 do novo Código Civil 
pressupõe que se haja identificado um negócio jurídico ‘nulo’, e a conversão 
funciona como expediente técnico de que se vale o legislador para, em alguma 
medida, possibilitar o reconhecimento de efeitos a um negócio concreto que, 
de outro modo, não produziria efeito algum. Muito significativamente, o art. 
170 se segue ao dispositivo segundo o qual o negócio nulo “não é suscetível de 
confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo” – como se o legislador, 
após ter condenado o negócio nulo à danação eterna, houvesse, não obstante, 
oferecido às partes uma “tábua de salvação”, capaz de preservá-lo, ainda que 
com eficácia reduzida.

3. Fundamento da conversão
Se o ‘resultado’ da conversão reside na excepcional atribuição de efeitos a 

um negócio jurídico ‘nulo’ – não, certamente, os efeitos próprios desse mesmo 
negócio, efetivamente querido pelas partes, mas sim os de um negócio por assim 
dizer “substituto”, que mantenha certa afinidade com aquele –, então parece 
claro que o fundamento da conversão reside no ‘princípio da conservação do 

9  No Código português, alude-se, ainda, a contrato “anulado”.
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negócio jurídico’.10 Esse princípio, como se sabe, consiste “em se procurar 
salvar tudo que é possível num negócio jurídico concreto, tanto no plano da 
existência, quanto da validade, quanto da eficácia”,11 e está na base de uma 
série de dispositivos legais, cuja enumeração seria aqui ociosa. Como bem se 
expressou um jurista italiano, a lei, em função desse princípio, dá prevalência 
à conclusão dos negócios, e não à sua frustração; prefere a circulação das 
riquezas à sua imobilidade.12 Por isso, entre admitir a produção dos efeitos 
jurídicos decorrentes do negócio “substituto” ou declarar a nulidade do negócio 
efetivamente desejado pelas partes, a lei faz prevalecer a primeira solução, em 
reconhecimento à utilidade do negócio concretamente realizado.13

Em matéria de conversão, alude-se, muito expressivamente, a uma 
‘fungibilidade negocial’.14 Segundo o dito popular, “quem quer os fins quer os 
meios”, mas quem quer os fins – acrescente-se – quer, sobretudo, esses fins.15 
Daí, sendo possível alcançar o resultado prático visado pelas partes, ainda que 
por meio de negócio distinto daquele concretamente celebrado, nada mais 
natural que ‘conservá-lo’, reconhecendo-lhe alguma eficácia e proporcionando 
(ainda que de maneira incompleta) a realização daqueles fins.   

  
4. Converter, conversão: uma denominação imprópria?

Nem o substantivo “conversão”, nem o verbo “converter” figuram no 
art. 170 do novo Código Civil, mas o fenômeno, de que ali se cuida, é 
habitualmente versado na doutrina brasileira sob esse rótulo.16 Viu-se que, 
em ordenamentos estrangeiros de línguas neolatinas, fala-se, de igual modo 
e no mesmo contexto, em “conversão”, e o termo é também empregado, 

10 A observação é corriqueira na doutrina: C. Massimo Bianca, Il contratto, p. 594; Giovanni Criscuoli, Il 
contratto, pp. 374-375; Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio Jurídico, p. 67; e os autores citados por João 
Alberto Schützer Del Nero, Conversão Substancial…, pp. 316 e 324. 
11 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio Jurídico, p. 66.
12 Francesco Galgano, Il negozio giuridico, p. 349: Id., Diritto civile e commerciale, vol. II, t. I, pp. 
316-317.
13 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio Jurídico, p. 67.
14 João Alberto Schützer Del Nero, Conversão Substancial…, p. 236. Em crítica a uma sentença da Corte 
di Cassazione que, em determinado caso concreto, negou a conversão, escreve Gandolfi (Il principio…, p. 
357): “Nel pensiero della Corte sembra dunque non rilevare il fatto che, in relazione allo scopo concreto  perse-
guito, le due soluzioni negoziali possono essere, quanto ai risultati economici che alle parti premono, fungibili 
l’uno rispetto all’altra, a prescindere dall’analogia esistente sul piano causale”.   
15 “Todo querer é querer de ‘resultado’ e de ‘maneira’: se o resultado é lícito, nada obsta a que se procure 
a ‘forma’, em que se possam meter os resultados queridos. Varia-se de forma, ‘converte-se’. O escopo eco-
nômico é o mesmo; mas não se consegue pelo modo que o disponente quis, e sim por outro que ele talvez 
não tenha querido. A vontade é a mesma, o actus varia” (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, t. 
LVI, p. 375).
16 Já assim ao tempo do Código revogado: Pontes de Miranda, Tratado…, t. IV, §§ 374 e segs., e t. LVI, § 
5.733; Orlando Gomes, Contratos, nº 156.
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em sede doutrinária, em países a que falta regra expressa sobre o assunto.17 
Na Alemanha, conquanto o termo utilizado na lei seja Umdeutung, usa-se, 
também, palavra de raízes latinas, Conversion (ou Konversion).18

Ora, “converter” significa (entre outras possíveis acepções, que aqui não 
nos interessam) “mudar (uma coisa) em outra de forma e/ou propriedade 
diferente; transformar, transmutar” (Aurélio). Mesmo em termos estritamente 
jurídicos, emprega-se o verbo ou seu correspondente substantivo para indicar 
uma ‘alteração’: para nos limitarmos a um solitário exemplo, a Constituição 
Federal, em matéria de união estável, alude à possibilidade de “sua conversão 
em casamento” (art. 226, § 3º), querendo evidentemente dizer que aquela 
pode ‘transformar-se’ neste. Na legislação brasileira, exemplos análogos são 
incontáveis.19 

Por aí já se esboça um interessante problema exegético, suscitado pela 
redação do art. 170 de nosso Código Civil: se o resultado da conversão consiste 
na prevalência de um “outro” negócio (evidentemente, ‘diverso’ daquele que 
seria tido por nulo), como conciliar essa aparente ‘mudança’ com a idéia de algo 
que possa, após a conversão, ainda assim “subsistir” (“… subsistirá este …”)? A 
“subsistência” desse ‘outro’ negócio (indicada textualmente no art. 170) estaria 
a sugerir que ele deva ser considerado, desde sempre, “implícito” ou “contido” 
no negócio que se reputou nulo, de tal modo que o resultado da conversão 
seria, ao menos em parte, a ‘manutenção’ do negócio “convertido”?20

Note-se que a referência a algo que deva “subsistir” constitui peculiaridade 
da norma brasileira: como se registrou, nem na lei alemã, nem na italiana ou na 
portuguesa se descobre qualquer menção à “subsistência” de alguma coisa que 
se pudesse ter por “implícita” no negócio primitivo. Muito ao contrário: nos 
três casos, alude-se a um “outro” negócio, “diverso”, como sendo o resultado 
da conversão.

Todas essas indagações guardam relação direta com a essência do fenômeno 
conversivo. Afinal, em que consiste a conversão?

17 Por exemplo, na Espanha: cf. Luis Díez-Picazo e Antonio Gullón, Sistema de Derecho Civil, vol. II, p. 
115.
18 Vejam-se os trabalhos doutrinários constantes da bibliografia indicada por João Alberto Schützer Del 
Nero, Conversão Substancial…, pp. 451 e segs.0
19 Assim, a separação litigiosa pode ‘converter-se’ em separação consensual (CPC, art. 1.123); o arresto 
‘converte-se’ em penhora (idem, art. 654); a arrecadação de bens da herança jacente pode ‘converter-se’ em 
inventário (idem, art. 1.153); as ações ordinárias de uma companhia fechada são ‘conversíveis’ em preferen-
ciais, e as debêntures, em ações (Lei nº 6.404/76, art. 16, I, e 57, respectivamente); etc.  
20 Extensa crítica à construção que vê no negócio “substituto” algo “implícito” no negócio nulo, do qual 
possa ser “separado” ou “extirpado”, é desenvolvida por Gandolfi, Il principio…, pp. 355 e segs.
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Em sua erudita monografia, a que antes aludimos, conclui o Professor Del 
Nero, com argumentação muito convincente, que a conversão está no plano 
da ‘qualificação jurídica’ de determinado negócio. Talvez se deva aqui explicar, 
ainda que sinteticamente, essa idéia. 

Examinados os elementos de um determinado negócio jurídico realizado, 
chega-se à conclusão de que se trata de “negócio de tipo ‘a’” (ou seja, conclui-
se que ‘as partes desejaram realizar o negócio desse tipo particular’). Até aí, 
houve, em primeiro lugar, uma atividade de ‘interpretação’, destinada a revelar 
o conteúdo do negócio; em seguida, à luz dos frutos dessa interpretação, 
procedeu-se à sua ‘qualificação’, ou seja, à sua classificação na categoria (‘abstrata’) 
de “negócio jurídico do tipo ‘a’”. Em se tratando de “a”, falta-lhe, porém, in 
concreto, determinado requisito de validade; verifica-se, porém, que negócio 
jurídico de tipo diverso, “b”, ainda que em menor escala, também seria apto a 
realizar os ‘fins práticos’ perseguidos pelas partes; percebe-se, ainda, que, para 
“b”, estão presentes (no negócio efetivamente realizado) os respectivos requisitos 
de validade; “converte-se”, assim, “a” (nulo) em “b” (válido).

O que se fez nessas diferentes etapas? Interpretou-se o negócio concreto; 
uma vez identificados seus elementos, a ele se atribuiu o rótulo de “negócio 
do tipo ‘a’”; mas, se esse negócio for tratado como “a”, será nulo. Ora, a 
conversão de “a” (nulo) em “b” (válido) em nada modificou, estruturalmente, 
o negócio: a(s) vontade(s), nele manifestada(s), não foi(foram) acrescida(s) de 
algo, nem dela(s) se retirou o que quer que fosse. A manifestação de vontade, 
como fato essencialmente ‘pretérito’, permaneceu intocada. A única diferença 
reside em que, ao invés de ver no negócio concreto um “negócio do tipo 
‘a’” (que, segundo os frutos da atividade interpretativa, era aquele desejado 
pelas partes), nele passamos a enxergar um “negócio do tipo ‘b’”. E essa nova 
maneira de visualizar (ou de qualificar) o negócio concretamente realizado se 
justifica diante da aptidão do “negócio jurídico do tipo ‘b’” para proporcionar, 
ainda que de modo mais acanhado, aquela utilidade prática visada pelas partes 
quando escolheram o “negócio jurídico do tipo ‘a’”.

Assim vistas as coisas, parece-nos que, quando o novo Código Civil 
(afastando-se de outros modelos) se refere, um tanto contraditoriamente, a 
um “outro” negócio que deva, porém, “subsistir”, deve-se ler o dispositivo 
como se sua redação fosse esta: “Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver 
os requisitos de outro, produzirá os efeitos deste, quando o fim, a que visavam as 
partes, permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade” 



82 Revista ENM

(destacamos). É nessa ‘produção de efeitos diversos’ (mas compatíveis com a 
finalidade prática buscada pelas partes) que reside a essência da conversão.21

5. Interpretação e conversão do negócio jurídico
As considerações desenvolvidas no item anterior (em especial, a descrição 

do itinerário a ser percorrido até a efetiva conversão do negócio nulo) per-
mitem concluir que “a conversão não pertence mais ao campo da interpre-
tação, mas pressupõe que ela já tenha terminado”. “A interpretação ocorre 
antes da conversão”.22

Ao se interpretar o negócio jurídico, busca-se, com efeito, identificar a 
vontade ‘efetiva’ das partes; ao se converter o negócio jurídico em outro, o que 
se pretende é dar-lhe nova ‘qualificação’, necessariamente ‘distinta’ daquela a 
que conduziria a vontade ‘efetiva’ nele manifestada (porque, de outro modo, 
haveria nulidade). Se se quisesse conferir peso excessivo à letra do art. 170, 
ainda se poderia acrescentar que a interpretação é atividade de revelação da 
vontade ‘efetiva’, ao passo que a conversão consistiria no procedimento de 
identificação de uma vontade ‘hipotética’, que as partes “teriam tido”23, se 
houvessem antevisto a nulidade (veja-se no entanto, a crítica a essa derradeira 
construção: infra, nº 7).   

6. Espécies de conversão
A conversão de que trata o art. 170 do novo Código Civil (e os dispositivos 

de legislação estrangeira, antes mencionados) costuma ser qualificada como 
‘substancial’, em oposição à conversão dita ‘formal’. Esta última pode configurar-
se no âmbito de negócios jurídicos em tese passíveis de realização por mais 
de uma forma: assim, por exemplo, aqueles que podem indistintamente ser 
celebrados quer por escritura pública, quer por instrumento particular. Aí pode 
ocorrer que, tendo as partes optado pela forma mais solene, o negócio, não 
obstante, seja atingido por nulidade (v.g., por preterição de alguma específica 
solenidade, ou por incompetência do oficial público que lavrou o ato24). Nesse 

21 Segundo Barbero (Sistema…, vol. I, n. 221), a conversão “significa utilização de uma declaração, incapaz 
de dar vida ao negócio intentado e a seus efeitos específicos, para outro negócio diferente e com efeitos 
parcialmente diferentes”.
22 João Alberto Schützer Del Nero, Conversão Substancial…, pp. 391-392 (citando autores alemães).
23 Grassetti, L’interpretazione…, p. 171.
24 O exemplo é corriqueiro na doutrina referente à conversão e remonta (pelo menos) a dispositivo expresso do 
Código Civil italiano de 1865: cf. Grassetti, L’interpretazione…, p. 172, nota nº 32. O vigente Código daquele 
país repete a norma (art. 2.701), também presente no Direito brasileiro (Código de Processo Civil, art. 367).
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caso, admite-se que o negócio valha como se houvesse sido realizado por outra 
forma (desde que, por óbvio, estejam presentes os requisitos peculiares a essa 
forma alternativa).  

Por exemplo: a nulidade do testamento cerrado, por deficiência formal, 
não impede que se lhe reconheça validade, como se se cuidasse de testamento 
particular. No Direito italiano, a hipótese é objeto de expressa disposição 
legal (Código Civil, art. 607), mas, no Direito brasileiro, sua ocorrência está 
condicionada a que o testador tenha também procedido à leitura da cédula 
perante as testemunhas (solenidade não exigida, para o testamento particular, 
na Itália)25, com isso cumprindo o requisito do art. 1.876 (§ 1º ou § 2º) do 
novo Código Civil.26 

Não há, em tais casos, a conversão de que cuida o art. 170 pelo simples 
motivo de que, em sua qualificação, a natureza do negócio não se altera (não 
há um “outro” negócio, que “surja” como decorrência da conversão): no 
exemplo dado, o negócio nulo era um testamento, e conservará essa mesma 
natureza jurídica o negócio que resultar do aproveitamento de outra forma 
(particular), igualmente admitida para a sua confecção.27 Tem-se, no entanto, 
sustentado a aplicação ‘analógica’ daquele dispositivo aos casos de conversão 
meramente formal.28 

Ainda no terreno das classificações, alude-se à conversão ‘legal’, igualmente 
excluída do campo de aplicação do art. 170. Ocorre essa modalidade de 
conversão quando a própria lei, atendendo ao interesse na conservação dos 
efeitos de determinado negócio, atribui-lhe qualificação diversa daquela que 
resultaria da efetiva vontade das partes. Era o caso, por exemplo, no Código 

25 O art. 602 do codice civile apenas impõe, como requisitos de validade do testamento particular, seja ele 
“scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. 
26 Sustenta Caio Mário da Silva Pereira (Instituições, vol. VI, n. 462, p.250) que, nesse caso, “as assinaturas 
[incluindo as das testemunhas] ao final do auto de aprovação não deixam de integrar o testamento”, obser-
vado, assim, o requisito da parte final do § 1º ou do § 2º daquele dispositivo (subscrição da cédula pelas 
testemunhas).   
27 Grassetti (L’interpretazione…, p. 171 e segs.) preferia as expressões “mantenimento” e “trasformazione” para 
identificar, respectivamente, a conversão formal e a material. Em nota de rodapé (p. 172, nº 32), observava 
ele, com inteira procedência, que, embora não haja, na conversão formal, alteração da estrutura do negócio 
(observação também válida, a rigor, para a conversão substancial, pelas razões expostas no texto), “è fuori 
discussione che non vengono prodotti gli effetti propri della forma nulla” ─ ou seja, da conversão formal resulta 
a “manutenção” da qualificação jurídica, sem que, no entanto, possam produzir-se ‘todos’ os efeitos que 
decorreriam do negócio na forma escolhida. E fornecia exemplo certamente também aplicável ao Direito 
brasileiro: a conversão (meramente formal) do ato público em escritura privada não possibilita a conser-
vação quer da ‘eficácia probatória’, quer da ‘exeqüibilidade’ da forma primitiva (cf. arts. 367 e 585, II, do 
Código de Processo Civil).       
28 Eduardo de Oliveira Leite, Comentários…, p. 377. Para Gandolfi (Il principio…, p. 367-368), a distinção 
entre essas duas espécies de conversão não faria sentido em ordenamentos nos quais existisse regra expressa 
sobre a matéria.    
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revogado, do art. 679, o qual, após declarar a perpetuidade do contrato de 
enfiteuse, tratava-o, todavia, como arrendamento, se pactuado “por tempo 
limitado”. No diploma agora em vigor, o parágrafo único do art. 1.952 nos 
fornece exemplo igualmente ilustrativo: a substituição fideicomissária – como 
no caput se lê – “somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo 
da morte do testador”, mas, se já nascido o fideicomissário ao tempo da 
abertura da sucessão, “adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, 
convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário”. Nos dois exemplos, a 
violação a normas ‘proibitivas’ (no primeiro caso, à contratação de enfiteuse 
por prazo determinado; no segundo, à nomeação de fideicomissário já nascido) 
se resolve não na declaração da nulidade da cláusula, mas na atribuição de 
efeitos jurídicos diversos.

A conversão agora prevista no art. 170 do novo Código, por oposição àquela 
dita legal, pode qualificar-se ainda como ‘judicial’. Embora por vezes se aluda 
à possibilidade de uma conversão desenvolvida “pelos próprios interessados” 
(que assim celebrariam um ‘negócio jurídico de conversão’), é inevitável a 
conclusão de que apenas o juiz pode reconhecer o fenômeno “substitutiva 
e definitivamente”.29 Uma conversão realizada pelas próprias partes, a rigor, 
não faria sentido, pois, convencidas da nulidade do negócio, certamente não 
lhes ocorreria convertê-lo (para dele extrair, na prática, utilidade ‘inferior’ à 
que extrairiam se fosse válido), mas sim repeti-lo, expurgando-o, todavia (se 
possível), do fator invalidante.

7. Breve exame dos requisitos da conversão substancial, no 
Direito brasileiro

Identificada a conversão (substancial) do art. 170 do novo Código Civil 
como um procedimento de (re)qualificação de certo negócio jurídico nulo, 
passemos ao exame de seus requisitos:

(a) em primeiro lugar, o negócio a ser “convertido” deve ser ‘nulo’. No 
Direito brasileiro, ao menos de lege lata, parece difícil admitir a conversão 
dos negócios meramente ‘anuláveis’ (para os quais há a possibilidade de 
‘confirmação’: art. 172) ou mesmo daqueles cuja nulidade já foi pronunciada 
por sentença transitada em julgado (sobre eles, infra, nº 8). Parece, todavia, 
a despeito do silêncio da lei, ser admissível a conversão de certos negócios 

29 João Alberto Schützer Del Nero, Conversão Substancial…, pp. 334-335.
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meramente ‘ineficazes’ (v.g., pacto antenupcial, ao qual não se seguiu 
casamento,30 mas mera união estável, e que, embora ineficaz como negócio 
daquela natureza, pode produzir, todavia, os efeitos do “contrato escrito” a 
que alude o art. 1.725 do novo Código Civil)31;

(b) em segundo lugar, a despeito da literalidade da lei (“partes”, no 
plural), a conversão tanto pode atingir negócios jurídicos ‘bilaterais’ como 
‘unilaterais’. Constituem exemplos de conversão de negócios unilaterais: o 
falso reconhecimento de um filho – crime do art. 242 do Código Penal – 
poderia valer, segundo alguns,32 como adoção; o legado em testamento ‘nulo’ 
pode ser válido como reconhecimento de dívida do testador;33 a renúncia 
antecipada da prescrição – ‘nula’ como tal 34 – pode valer como ato do devedor 
que interrompe a prescrição (novo Código Civil, art. 202); a nota promissória, 
nula por defeito ‘formal’, pode valer como confissão de dívida;  

(c) em terceiro lugar, o negócio “substituto” deve ter a aptidão para realizar, 
ao menos em certa medida, os ‘fins práticos’ do negócio “convertido”. A 
doutrina reconhece que a conversão normalmente reduz a utilidade prática que 
as partes poderiam alcançar, se válido fosse o negócio.35 Assim, por exemplo, 
embora o direito de voto não possa ser validamente cedido sem a simultânea 
transferência do próprio status de sócio, o negócio de cessão daquele direito 
pode, todavia, valer como procuração para o seu exercício (o cessionário 
poderia efetivamente votar, embora em nome do cedente, e não como titular 
de uma participação no capital social, expressa em cotas ou ações); a compra 
e venda, sendo nula, pode valer como promessa (não se criaria, desde logo, a 
obrigação de transferência do domínio, mas apenas a de celebração de outro 
contrato, definitivo); 

Neste ponto, é lícito antever a repetição, entre nós, do exaustivo debate, 
travado alhures, acerca da necessidade de identificação de uma “vontade 
hipotética” ou “presumida” das partes, dirigida ao negócio “substituto”. O 

30 O art. 1.653 do novo Código Civil, com maior rigor terminológico que o anterior, declara ‘ineficaz’ (e 
não ‘nulo’) o pacto antenupcial “se não lhe seguir o casamento” (art. 1.653).
31 Para outros exemplos ilustrativos de conversão de negócio jurídico ‘ineficaz’, João Alberto Schützer Del 
Nero, Conversão Substancial…, pp.  362 e 374, nota nº 65.  
32 Vejam-se as considerações de João Alberto Schützer Del Nero (e o acórdão por ele examinado), Conversão 
Substancial…, pp. 289-292 e 422-423. O exemplo, de lege lata, nos parece no mínimo discutível. 
33 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, t. LVI, § 5.733, nº 17.
34 “A renúncia da prescrição (...) só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se 
consumar” (novo Código Civil, art. 191).
35 Criscuoli, Il contratto, p. 374. Já Grassetti (L’interpretazione…, p. 173) acentuava que o negócio substi-
tuto produz “effetti giuridici più limitati o diversi che quello nullo”; e, pouco adiante (p. 179), descrevia o 
possível resultado da conversão como uma “redução” do fim prático perseguido.
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texto brasileiro, ao menos em sua literalidade, reproduz a exigência, presente 
também noutros ordenamentos (supra, nº 2), de que o negócio jurídico, 
decorrente da conversão, corresponda àquele que “as partes teriam querido, se 
houvessem previsto a nulidade”. Mesmo em obras doutrinárias recentes, tem-
se aludido – por exemplo, na Itália – ao requisito “essencialmente subjetivo 
(…) representado pela vontade hipotética das partes, razoavelmente dedutível 
de todo indício útil, de concluir o contrato diverso se tivessem conhecido a 
nulidade daquele efetivamente estipulado”.36 

Parece mais acertado, porém, ver nessa “vontade hipotética” mera ficção,37 
pois as partes, em verdade, nenhuma vontade tinham de concluir qualquer 
outro negócio diferente daquele que, afinal, se mostrou nulo. A oração 
condicional “se houvessem previsto a nulidade” inequivocamente aponta no 
sentido de que, para haver conversão, as partes nem previram a nulidade, nem, 
com maior razão, tinham conhecimento dela.38 Por isso, tem-se procurado 
substituir o suposto requisito daquela “vontade hipotética” por um juízo 
puramente ‘objetivo’, que possa, no caso concreto, afirmar que os novos 
efeitos, decorrentes do procedimento conversivo, são “idôneos a satisfazer os 
interesses das partes em tal medida a justificar a manutenção” do negócio;39 

(d) por fim, a conversão pressupõe a inexistência de uma ‘vontade 
alternativa’: as partes apenas desejaram realizar o negócio “convertido”, e não 
o negócio “substituto”. Se, ao contrário, as partes efetivamente anteviram a 
possibilidade de ser nulo o negócio que fizeram, e, prevendo-o, dispuseram 
que, nessa hipótese, o negócio produziria os efeitos de outra espécie negocial, 
o caso já não mais será de verdadeira conversão, mas daquilo que a doutrina 
chama negócio jurídico “com vontade alternativa” (por exemplo, testamento 
com cláusula codicilar).40

36 Criscuoli, ob. cit., p. 375. Para uma defesa dessa posição, Teresa Luso Soares, A Conversão…, p. 46: “(…) 
A vontade hipotética não é uma vontade irreal ou inexistente. Não é puramente subjetiva ou arbitrária. 
É um critério mediante o qual, tendo em atenção o domínio negocial querido e fixado pelas partes, as 
circunstâncias concretas em que um determinado negócio jurídico se celebrou e as finalidades práticas 
que o motivaram, se procura o que elas razoavelmente teriam querido, caso previssem a sua invalidade”. 
Parece-nos que a argumentação, antes de fortalecer a teoria da “vontade hipotética”, acaba, em realidade, 
por enfraquecê-la ao situar nas “circunstâncias concretas” e nas “finalidades práticas” do negócio os fatores 
preponderantes na avaliação da possibilidade de conversão.  
37 Gandolfi, Il principio…, p. 372.
38 Como bem expunha Grassetti (L’interpretazione…, p. 171), essa vontade “hipotética” corresponderia a 
“circunstâncias que em realidade [as partes] não consideraram”. 
39 C. Massimo Bianca, Il contratto, p. 595. 
40 João Alberto Schützer Del Nero, Conversão Substancial…, p.  231, 251, 315 e 340-341; Teresa Luso 
Soares, A Conversão…, p. 76; Paulo Mota Pinto, Declaração Tácita e Comportamento Concludente no Negócio 
Jurídico, p. 104, nota  nº 83.
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8. Limites à conversão
Examinemos, agora, alguns fatores impeditivos da conversão.
Se as partes ‘conheciam’ a causa da nulidade, o negócio não pode converter-

se.41 Essa afirmação – que naturalmente decorre da cláusula “se houvessem 
previsto a nulidade” – põe em relevo a distinção entre as hipóteses de conversão 
e de simulação relativa: na primeira, a vontade apenas se dirige à realização do 
negócio “convertido”, não, porém, à do negócio que o “substitui”; na segunda, 
a vontade apenas se dirige ao negócio ‘dissimulado’, não ao aparente. Assim, 
“o negócio em que o nulo se converte é um negócio não querido, coisa que, 
pelo contrário, não pode dizer-se do negócio dissimulado. O único – bastante 
vago, enfim – ponto de contato, que, talvez, pudesse ver-se entre os dois 
fenômenos, estaria no fato de que em ambos prevalece o propósito prático 
perseguido pelos sujeitos”.42

Se a nulidade se origina de ‘incapacidade absoluta’ da parte, exclui-se a 
conversão, pois o defeito, que atingiu o negócio concretamente realizado, 
também macularia o negócio “substituto”. Ora, a conversão visa à produção 
dos efeitos desse último, no pressuposto de que ele possa, efetivamente, 
produzi-los, porque estão contidos, no negócio nulo, todos os requisitos de 
validade do negócio “substituto”.

Tampouco se poderá cogitar de conversão nas hipóteses de nulidade 
decorrente da ilicitude do “motivo determinante, comum a ambas as partes” 
(novo Código Civil, art. 166, III), ou quando o negócio “tiver por objetivo 
fraudar lei imperativa” (art. 166, VII). Vale, para o Direito brasileiro, a 
observação, formulada na Itália, de que a aplicação da regra sobre conversão 
“é conexa à avaliação positiva do propósito prático perseguido pelas partes”.43 
Por evidente, tal avaliação seria inadmissível em qualquer dos dois casos.

Se o negócio já foi declarado nulo, por sentença transitada em julgado, 
descabe, de igual modo, a conversão, em processo posterior entre as mesmas 
partes, onde a validade do negócio tenha, de igual modo, relevância para o 
julgamento de mérito (“lide logicamente subordinada”, na linguagem dos 
processualistas44). Mesmo que a conversão não tenha sido argüida como 

41 Galgano, Il negozio giuridico, p. 350; Teresa Luso Soares, A Conversão…, p. 59.
42 O trecho entre aspas é de Lina Bigliazzi-Geri, citada por João Alberto Schützer Del Nero, Conversão 
Substancial…, p. 401.
43 Lina Bigliazzi Geri, citada por João Augusto Schützer Del Nero, Conversão Substancial…, p. 358.
44 José Carlos Barbosa Moreira, “A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema do processo civil 
brasileiro”, in Temas de Direito Processual (Primeira Série), p. 97 e segs. (a expressão aparece na p. 106). 
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matéria de defesa – e parece duvidoso que ela pudesse ser conhecida de ofício45 
–, incidiria o art. 474 do Código de Processo Civil: “Passada em julgado a 
sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e 
defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do 
pedido”.    

Por último, não se abre espaço à conversão se o negócio, que se pretende ver 
“convertido”, é ‘inexistente’.46 O art. 170 do novo Código Civil exige negócio 
‘nulo’; e negócio nulo é, por imperativo lógico, negócio ‘existente’.47  
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I. Introdução:
Após longa discussão acerca do tema, em 2005 foi inaugurada a nova 

legislação que trata do assunto relativo à falência de empresas. A orientação 
conferida pelo Decreto-Lei no 7.661/45, hoje revogado pela Lei no 11.101/05, 
cede espaço a uma nova disciplina que, na manutenção da atividade empresarial 
e, conseqüentemente, todos os consectários que dela decorre, encontra seu 
princípio cardeal. No lugar da realização dos ativos da empresa falida para 
a satisfação dos créditos de diversos credores, objetiva-se a recuperação da 
empresa e, com isso, a manutenção dos empregos, a geração de riquezas, o 
pagamento aos diversos credores, enfim, uma situação que mais atenda aos 
interesses coletivos. 

A falência, na disciplina da Lei no 11.101/05, tem hoje uma feição 
totalmente diferenciada. Com efeito, a leitura do art. 75 da LRE revela a 
intenção do legislador em manter, sempre que possível, a atividade empresarial. 
O insucesso da atividade, com a nova disciplina legal, acarreta o afastamento 
do empresário mal sucedido, mantendo, repise-se, se possível, a empresa – que 
deverá continuar sua atividade, cumprindo a sua função social.

É, portanto, uma lei pintada com tintas jurídicas e econômicas que procura 
viabilizar o funcionamento de empresas. Representa, dado o seu conteúdo 
‘principiológico’, a nova feição pós-positivista do Direito e que demanda um 

RECUPERAÇãO DE EMPRESAS: 
UMA LEI DE ESTÍMULOS E 
ATRATIVOS – REFLEXõES 
GERAIS

Luiz Roberto Ayoub
Juiz de Direito TJ/RJ
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aculturamento da comunidade jurídica, até então muito apegada ao texto frio 
da lei. Indispensável, portanto, repensar a conduta e a atuação do juiz à frente 
do processo com o objetivo de garantir o incentivo à atividade empresarial, 
que é responsável pelo desenvolvimento do país. O extermínio da atividade 
empresarial só se justifica quando se mostrar nociva à sociedade. Do contrário, 
a todos interessa a sua existência. É o sucesso da lei que dependerá, por certo, 
da correta interpretação dos seus aplicadores. 

Este pequeno trabalho objetiva, assim, demonstrar pontualmente o novo 
cenário construído a partir da nova legislação carregada de estímulos, estando, 
por isso, sujeito a imperfeições que decorrem da ausência de uma jurisprudência 
dos tribunais superiores que, no momento oportuno, orientará o caminho 
a ser trilhado por todos os personagens envolvidos nesta interessante seara 
empresarial. É neste sentido que, desde já, faço a ressalva das dificuldades no 
trato da questão nova e extremamente complexa, mas de enorme interesse 
para o desenvolvimento do país.

Com efeito, a nova disciplina legal é marcada por estímulos e atrativos 
que importam em garantir o surgimento do crédito, tão escasso entre nós, e 
barateá-lo, através de garantias que importem sensibilizar o investidor. 

Dentro desse cenário de estímulos e atrativos, destaco alguns que serão 
objeto de discussão. Entre eles, a blindagem à revocatória em determinados 
casos; a preferência ao recebimento do crédito extraconcursal em caso de 
falência; a celeridade no processo falencial quando a empresa não demonstra 
capacidade de reerguimento e, por último, a sensível questão relativa à 
eliminação da sucessão fiscal e trabalhista por ocasião da alienação da unidade 
produtiva, são merecedoras de comentários. 

Como antes referido, trata-se de uma legislação ‘principiológica’, que 
tem na manutenção da empresa sua finalidade maior. Num passado recente, 
empresas importantes para o Brasil desapareceram do cenário em razão de 
diversos fatores, gerando enorme perda para todos nós. Citemos, a título 
exemplificativo, os casos Mesbla, Sears, Manchete, entre outros, que, por certo, 
ainda estariam cumprindo o seu papel social caso houvesse uma legislação 
capaz de protegê-las em casos pontuais de incapacidade momentânea para o 
cumprimento de suas obrigações.   

A partir do surgimento de uma legislação que gestou por anos no 
Congresso Nacional, penso que devamos emprestar efetividade à nova 
disciplina, objetivando incentivar o surgimento de novas empresas e evitar o 
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desaparecimento de tantas outras, auxiliando-as a enfrentar dificuldades que 
naturalmente ocorrem.

   
2. Blindagem à ação revocatória

Inicio pela previsão legal quanto à blindagem à ação revocatória. A alienação 
de ativos sempre despertou muita preocupação em razão dos efeitos decorrentes 
da sentença de falência. Havendo a decretação da quebra, a prática de alguns 
atos havidos dentro do termo legal se submetia aos riscos do perdimento do 
bem adquirido. Dessa forma, qualquer interessado que pretendesse adquirir 
um ativo seria sério candidato a freqüentar o pólo passivo da referida ação. 
É evidente, assim, que qualquer pretendente, em caso de existir algum, no 
mínimo ofertaria preço abaixo do valor de mercado, considerando o risco do 
negócio.

Pensemos, então, na hipótese de alienação de parte do ativo de uma 
empresa em momentânea dificuldade financeira. Havendo a possibilidade 
de se reerguer através da ação de recuperação judicial, fica evidente que ao 
pretendente há de se conferir um mínimo de certeza quanto à proteção do 
negócio jurídico. Como salientado anteriormente, trata-se de uma legislação 
que prestigia o estímulo. Como tal, garantir a proteção na aquisição de um 
bem para ser emprestado na recuperação da empresa importa, necessariamente, 
em maior número de interessados e, conseqüentemente, maior concorrência, 
resultando no aumento do preço. Assim, como consectário lógico, maiores são 
as chances de recuperação da empresa enferma através da injeção de recursos 
para reerguê-la. Esta questão está disciplinada no art. 131 da Lei no 11.101/05, 
que faz referência às hipóteses dos incisos I a III e VI do art. 129 do mesmo 
diploma legal. Significa dizer, na prática, que um negócio jurídico revestido 
de boa-fé havido nos autos da ação de recuperação judicial estará imune a 
qualquer risco na hipótese de insucesso da reorganização empresarial com a 
conseqüente quebra. 

  
3. A preferência no recebimento dos créditos

Passo à análise do estímulo ao aporte de capital às empresas enfermas. 
Evidente que a injeção de recursos para auxiliá-la está a depender de garantias. 
É comum que qualquer interessado no auxílio às empresas em dificuldades 
momentâneas queira uma garantia de proteção do seu crédito. Não se trata 
de nenhum absurdo pretender conferir um tratamento especial àquele que, 
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de alguma forma, participa do processo de reorganização de empresas. A lei, 
pautada na visão estratégica de estímulos, confere tratamento especial a essas 
pessoas. Em termos gerais, aquele que apostar na recuperação da atividade 
empresarial, injetando recursos na empresa, terá a garantia de preferência no 
recebimento de seu crédito em eventual falência. Significa dizer que apesar 
da tentativa de salvamento da empresa, caso seja ela frustrada, o credor terá 
preferência no recebimento do valor adiantado. 

Evidentemente, trata-se de mais um estímulo ao aporte de recursos. Veja-
se, a propósito, a disciplina conferida pelo art. 84 da lei em comento. A 
novidade legislativa, nada obstante o seu propósito estratégico, recebeu duras 
críticas dos personagens do Direito que, penso, prematuramente colocaram-se 
a criticá-la sem um exame mais cuidadoso. Repita-se, o propósito da novidade 
legal está em emprestar estímulos e atrativos para sensibilizar o investidor. 
Do contrário, sem garantias, dificilmente alguém apoiaria qualquer projeto 
de reorganização empresarial, sendo certo que o aporte de recursos é medida 
fundamental ao processo de recuperação. O credor deste momento é diferente 
do credor anterior, e a preferência objetiva estimulá-lo-á a injetar o necessário 
capital. Diante de um risco maior, a preferência é a solução. 

4. Celeridade do processo falencial
Ainda como demonstração da finalidade legal de emprestar celeridade 

aos processos submetidos à Lei no 11.101/05, vê-se uma inovação bastante 
saudável e já reclamada por todos há muito. Trata-se da previsão de 
antecipação do início do processo de alienação dos bens pertencentes à massa 
falida. Como antes afirmado, a falência, sob a égide da nova legislação, afasta 
o empresário mal sucedido, mantendo, sempre que possível, a atividade 
empresarial. Contudo, caso seja nociva à sociedade, o encerramento se 
coloca como norte a ser seguido pelo magistrado. Diferente do passado, o 
juiz, tão logo encerrada a fase de arrecadação, deverá determinar a realização 
do ativo. Mais uma demonstração do atrativo conferido pela lei, porquanto 
a alienação quase que imediata dos bens que compõem o ativo da massa 
importa em valorizá-los, tornando-se mais interessantes para investidores. Vê-
se, portanto, bens presentes colocados à disposição de qualquer interessado 
que não mais deverão aguardar, em especial, a formação do quadro geral de 
credores, que, como cediço, importava em desvalorizar o patrimônio em 
razão do tempo. 
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 5.  A questão da sucessão 
Questão de extrema importância para a efetividade da nova legislação 

diz respeito à previsão de eliminação da sucessão fiscal e trabalhista por 
ocasião da alienação de ativos, ou parte deles, pertencentes à empresa. É 
tema bastante controvertido, havendo, por isso, divergências no âmbito das 
esferas empresarial e trabalhista, em especial. Registre-se, por oportuno – 
reprisando o que já foi apontado neste pequeno e limitado ensaio –, que as 
orientações que divergem no campo doutrinário reclamam a manifestação 
dos tribunais superiores que, no momento oportuno, dirão a melhor 
interpretação do Direito, uniformizando-o em todo território nacional. Por 
enquanto, a controvérsia é saudável, porquanto auxilia a formação de uma 
convicção a respeito do temário. Louva-se a posição defendida pela justiça 
obreira que, em nome da proteção do trabalhador, pretende ver reconhecida 
a sucessão trabalhista. Contudo, a posição adotada pela justiça empresarial, 
nada obstante os enfoques divergentes, também prima pela manutenção do 
emprego. Ocorre que o entendimento aqui esposado parte da premissa de 
que o emprego depende da existência da empresa. Sem ela não há de se falar 
em empregos e, certamente, a sua ausência emprestará prejuízos não só aos 
trabalhadores, mas à toda coletividade. Assim, entendo que a existência de 
qualquer espécie de passivo, por ocasião da alienação dos ativos, acarreta no 
afastamento de eventuais interessados. A questão está disciplinada nos arts. 
60, parágrafo único, e 141, II, respectivamente, em recuperação judicial e 
falência, ambos da Lei no 11.101/05.   

Diante da afirmada controvérsia havida entre as espécies das jurisdições 
trabalhista e empresarial, deve ser esclarecido que o E. Superior Tribunal de 
Justiça, no Conflito de Competência no 61.272, decidiu, à unanimidade, 
ser da esfera estadual, onde está em trâmite a ação de recuperação judicial, a 
competência para dizer a existência, ou não, da sucessão trabalhista. Veja-se o 
teor da decisão colegiada:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 61.272 - RJ 
(2006/0077383-7). RELATÓRIO. EXMO. SR. MINISTRO 
ARI PARGENDLER (Relator): Nos autos de ação de rito especial 
proposta pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas e outros contra 
Varig S/A Viação Aérea Rio Grandense, Rio Sul Linhas Aéreas S/A 
e Nordeste Linhas Aéreas S/A (fl. 10/43), o MM. Juiz do Trabalho 
Substituto Dr. Evandro Lorega Guimarães, do Rio de Janeiro, em 
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regime de plantão, antecipou a tutela (fl. 44/45), que teve, entre 
outros, o efeito de arrestar os bens e direitos de Varig S/A Viação 
Aérea Rio Grandense (“toda a malha de serviços Varig, doméstica 
e internacional”, “a marca Varig em todas as suas variações”, 
“o programa Smiles, sua marca e receitas”, etc. – fl. 38, 1o vol.). 
Paralelamente, nos autos da ação de recuperação judicial de “Varig 
S/A – Viação Aérea Rio Grandense”, “Rio Sul Linhas Aéreas S/A” 
e “Nordeste Linhas Aéreas S/A”, o MM. Juiz de Direito Dr. Luiz 
Roberto Ayoub, da 8a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, determinou 
a alienação da Unidade Produtiva “Varig” (fl. 1.028/1.031, 5o vol.). 
O leilão se realizou no dia 20 de julho de 2006, tendo como único 
licitante Aéreo Transportes Aéreos S/A, que arrematou o respectivo 
objeto (fl. 1.025/1.027, 5o vol.). Nessas condições, em que dois juízes 
– exercendo jurisdição em ramos diferentes do Poder Judiciário – 
decidiram de modo diverso sobre o mesmo patrimônio (um já tendo 
processado a respectiva alienação judicial), o Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro suscitou perante o Superior Tribunal de 
Justiça o presente conflito de competência (fl. 02/08). A medida 
liminar foi deferida nestes termos:
“A jurisprudência formada à luz do Decreto-Lei no 7.661, de 1945, 
concentrou no juízo da falência as ações propostas contra a massa 
falida. A recuperação judicial está norteada por outros princípios, 
mas parece razoável presumir que ela ficaria comprometida se os 
bens da empresa pudessem ser arrestados pela Justiça do Trabalho. 
Defiro, por isso, a medida liminar para que seja sobrestada a ação 
de rito especial proposta pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas 
e outros contra Varig S/A Viação Aérea Rio Grandense e outros 
perante o Juízo do Trabalho da 5a Vara do Rio de Janeiro, RJ, 
designando provisoriamente o MM. Juízo da 8a Vara Empresarial 
do Rio de Janeiro, RJ (fl. 52, 1o vol.). 
[...]
O MM. Juiz de Direito da 8a Vara Empresarial do Rio de Janeiro 
(hoje 1a Vara Empresarial) prestou informações (fl. 939/940, 4o 
vol.); o MM. Juiz do Trabalho da 5a Vara do Trabalho do Rio de 
Janeiro deixou de fazê-lo (fl. 945, 4o vol.). O Ministério Público 
Federal, na pessoa do Subprocurador-Geral da República, Dr. Flávio 



96 Revista ENM

Giron, opinou “pelo conhecimento do conflito, proclamando-se a 
competência do Juízo de Direito da 8a Vara Empresarial do Rio 
de Janeiro” (fl. 1.059/1.062, 5o vol.). O Ministério Público do 
Trabalho pediu seu ingresso no processo para defender os interesses 
dos empregados de Varig S/A – Viação Aérea Rio Grandense (fl. 
1.083, 5o vol.), que foi deferido ad referendum da 2a Seção (fl. 1.083, 
5o vol.).”

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 61.272 - RJ 
(2006/0077383-7). VOTO. EXMO. SR. MINISTRO ARI 
PARGENDLER (Relator): Preliminares Competência do Superior 
Tribunal de Justiça. A competência do Superior Tribunal de Justiça 
para processar e julgar o presente conflito de competência foi 
firmada pelo Supremo Tribunal Federal em decisão, irrecorrida, do 
Ministro Marco Aurélio, de que se extrai o seguinte trecho:
“Consoante preceitua o artigo 105, inciso I, alínea “d”, da 
Constituição Federal, cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar 
e julgar originariamente “os conflitos de competência entre quaisquer 
tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, “o”, bem como tribunal 
e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais 
diversos”. Vê-se que a definição não decorre da envergadura da 
matéria – se constitucional ou legal –, mas dos órgãos envolvidos. 
A exceção contemplada na norma está ligada aos conflitos entre o 
Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais 
superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal – alínea “o” do 
inciso I do artigo 102 da Carta da República. Ora, na espécie, não se 
trata de situação jurídica a atrair a incidência da ressalva analisada. 
O conflito envolve Juízo de Direito da Justiça comum do Estado do 
Rio de Janeiro e o Juízo da 5a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro”. 
Quando dois ou mais juízes se declaram competentes, está-se diante 
de um conflito positivo de competência. Aqui um juiz do trabalho, 
no âmbito de uma ação trabalhista, se declara competente para 
dispor sobre patrimônio que, nos autos de uma ação de recuperação 
judicial, foi alienado por ordem de um juiz de direito nos termos de 
um edital de leilão de que constavam expressamente as “obrigações a 
serem assumidas pelo arrematante” (fl. 1.029, 5o vol.). A premissa da 
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ação trabalhista é a de que o licitante que arrematou esse patrimônio 
em leilão público responde na condição de sucessor pelas obrigações 
trabalhistas de Varig S/A – Viação Aérea Rio Grandense – não 
obstante a garantia dada pelo juiz de direito de que a transferência 
do patrimônio acarretaria tão somente as obrigações discriminadas 
no edital de leilão. Há incompatibilidade prática entre essas 
decisões, porque uma não pode ser executada sem prejuízo da outra 
– resultando disso, evidentemente, um conflito de competência; 
deve prevalecer a decisão do juiz competente.

Conflito de competência x recursos 
A regra mais elementar em matéria de competência recursal é a de que as 

decisões de um juiz de 1o grau só podem ser reformadas pelo tribunal a que 
está vinculado. A 3a Turma cassou a decisão do tribunal estadual à base da 
seguinte motivação exposta na ementa do acórdão: 

“PROCESSO CIVIL. ORDEM JUDICIAL. OBSERVÂNCIA 
PELOS DEMAIS RAMOS DE JURISDIÇÃO. A ordem judicial, 
irrecorrida, emanada da Justiça do Trabalho, inibindo o ajuizamento 
de execução na Justiça Comum Estadual, deve ser observada por 
todos, inclusive pelos demais ramos do Poder Judiciário; nenhum 
juiz ou tribunal podem desconsiderar decisões judiciais cuja 
reforma lhes está fora do alcance. Recurso especial conhecido e 
provido” (DJ, 09/12/2002). Na espécie sub judice, processado o 
leilão pela Justiça Estadual, com a garantia de que o arrematante 
não responderia por obrigações trabalhistas das empresas sujeitas à 
recuperação judicial, só o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro poderia rever os atos do MM. Juízo de Direito da 8a Vara 
Empresarial (hoje transformada na 1a Vara Empresarial). Nenhum 
juiz, salvo outro que o sucedesse na função antes da realização do 
leilão, teria condições de fazê-lo, e o conflito de competência assim 
provocado não pode ter o efeito que só o recurso próprio alcançaria. 
A 3a Turma, também em acórdão de minha relatoria, já enfrentou 
situação análoga em matéria de falência, tendo decidido do seguinte 
modo:
“COMERCIAL. FALÊNCIA. PRAÇA. Os bens arrecadados pelo 
síndico da massa falida estão sujeitos à jurisdição do juiz da falência; 
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nenhum outro pode designar praça para a alienação dos aludidos 
bens sem invadir a competência daquele. Caso em que o ato de 
arrecadação foi registrado no Ofício Imobiliário. Recurso especial 
conhecido e provido” (DJ, 18/12/2006). A situação seria diferente 
se o juiz do trabalho, antes da ultimação do leilão processado pelo 
juiz de direito, tivesse suscitado conflito de competência para dispor 
sobre o respectivo objeto. Nesta altura, há terceiro, beneficiado pelo 
leilão, com interesses a proteger na jurisdição que lhe assegurou o 
direito de não responder por obrigações trabalhistas das empresas 
sujeitas à recuperação judicial.

A Lei no 11.101, de 2005
Subjacente a este conflito de competência, há uma questão jurídica 

realmente importante.
“O objeto a ser alienado,” – está dito no edital de leilão – “sob 
a forma e para os efeitos do art. 60 e parágrafo único da Lei no 

11.101/05 será a Unidade Produtiva Varig [...]” (fl. 1.028, 5o vol.). 
“Sob a forma e para os efeitos do art. 60 e parágrafo único da Lei no 
11.101/05”, o juiz de direito decidiu que o arrematante da Unidade 
Produtiva Varig não assumiria as obrigações que poderiam resultar 
de uma sucessão trabalhista. Lê-se no art. 60 (Capítulo III, Da 
Recuperação Judicial):
“Art. 60 – Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver 
alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do 
devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no 
art. 142 desta Lei. Parágrafo único – O objeto da alienação estará 
livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante. A 
aludida norma distingue duas espécies de competência da Justiça 
do Trabalho: a) a competência constitucional (incisos I a VIII); e b) 
a competência legal (inciso IX). A existência, ou não, de sucessão 
trabalhista no caso é uma controvérsia decorrente da relação de 
trabalho, embutida numa ação de recuperação judicial, a respeito 
de cuja competência a lei pode dispor, diferentemente dos dissídios 
individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores e as demais 
ações expressamente elencadas por força da competência fixada na 
própria Constituição Federal. Voto, por isso, no sentido de negar 
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provimento ao agravo regimental interposto por Acvar – Associação 
de Comissários da Varig –, bem como no sentido de conhecer do 
conflito para declarar competente o MM. Juiz de Direito da 1a Vara 
Empresarial do Rio de Janeiro (que sucedeu a 8a Vara Empresarial 
do Rio de Janeiro).”

Passando, então, ao exame da questão relativa à eliminação da sucessão 
fiscal e trabalhista, reafirmo o propósito legal de emprestar atratividade ao ativo 
que, com sua alienação, emprestará recursos para a tentativa de reorganização 
da empresa em dificuldades momentâneas. 

Em relação à sucessão fiscal, muito não há a acrescentar. Com efeito, 
a partir da edição da Lei Complementar nº 118, contemporânea à Lei nº 
11.101/05, nada há a discutir acerca da não ocorrência da sucessão. Admitir a 
aquisição da unidade produtiva com a sucessão dos créditos fiscais é, de fato, 
recusá-la. Isto porque, é evidente que ninguém estará interessado em adquirir 
qualquer unidade produtiva quando acompanhada do passivo fiscal. Não 
haverá mercado nem investidor para tanto. Não se manterão os empregos. 
Outros não serão criados. Com isso, o país perde porquanto riquezas não 
serão geradas, trazendo evidentes prejuízos para o próprio fisco, que deixará 
de arrecadar com o desaparecimento da empresa.

Ainda sobre o tema, destaque-se a necessidade da edição de legislação 
complementar para disciplinar o tema, em razão do que preceitua o art. 146 
da Constituição da República.

Quanto à eliminação da sucessão trabalhista, existem maiores controvérsias 
que só serão ultimadas por ocasião da fala final entregue aos tribunais superiores. 
Por agora, nada obstante a divergência havida entre os ramos das justiças 
trabalhista e a empresarial vale dizer que ambas primam pela manutenção dos 
empregos.  

A discussão resulta da interpretação das normas contidas no art. 60, 
parágrafo único, da LRE, que trata da alienação havida no curso da ação 
de recuperação judicial, e do art. 141, II, do mesmo diploma, que regula a 
alienação nas hipóteses de falência. Enquanto na falência o texto é expresso 
quanto à eliminação de sucessão, inclusive as derivadas da legislação do trabalho 
e as decorrentes de acidentes de trabalho, na recuperação o texto explicita que 
não haverá sucessão de qualquer espécie nas obrigações do devedor, inclusive 
as de natureza tributária.

Explica-se: a partir da compreensão de que os créditos tributários estão 
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fora do alcance da recuperação judicial, a previsão de eliminação da sucessão 
fiscal deve ser expressa. Assim, no momento em que a legislação registrou a 
ausência de qualquer espécie de sucessão, fez-se necessário ressalvar que por 
ocasião da alienação de qualquer ativo, nada obstante a não submissão dos 
créditos fiscais à recuperação, não haverá qualquer sucessão.

Por agora, na opinião da doutrina, ainda que escassa dada a novidade legal, 
vê-se que sob o ângulo positivista, ou através de uma visão pós-positivista que 
reclama uma interpretação ‘principiológica’, a conclusão é pelo reconhecimento 
da ausência de qualquer espécie de sucessão, objetivando conferir atratividade 
ao ativo e, conseqüentemente, haver interessados que, com o pagamento justo 
para a aquisição da unidade produtiva, possa recuperar a empresa e, com isso, 
garantir a manutenção dos consectários que dela decorre.

A título de ilustração e querendo contribuir para a formação de uma 
convicção a respeito do tema, trago algumas manifestações doutrinárias de 
renomados juristas, iniciando-se pelo Professor Carlos Roberto Fonseca de 
Andrade através da obra “A Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas 
– Lei nº 11.101/5”, ed. Forense, cuja coordenação foi entregue ao ilustre 
Professor Paulo Penalva Santos, com a seguinte redação:

“Quer no âmbito da recuperação judicial, quer no contexto do 
processo falimentar, a lei, expressamente, exclui do mundo jurídico 
a hipótese da sucessão trabalhista para os adquirentes dos ativos das 
empresas.
Se o plano de recuperação judicial for homologado e nele estiver 
prevista a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas 
isoladas do devedor, não haverá que se falar na hipótese de sucessão 
trabalhista do arrematante (art. 60, parágrafo único).”

E continua:
“A recuperação judicial, expressa a lei, tem por objetivo possibilitar 
a superação da crise econômico-financeira do devedor, permitindo, 
entre outras coisas, a manutenção de emprego para os trabalhadores 
(art. 47, caput).
O Plano de Recuperação Judicial permite cisão, incorporação, 
fusão ou transformação da sociedade, constituição da subsidiária 
integral, cessão de cotas ou ações, alteração do contrato societário, 
trespasse ou arrendamento de estabelecimento inclusive à sociedade 
constituída pelos próprios empregados; permite, ainda, constituição 
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de sociedade de credores, venda parcial de bens, usufruto da empresa, 
administração compartilhada de sociedade de propósito específico 
para adjudicar, em pagamento de crédito, ativos do devedor (art. 
50, I, II, III, VII, X, XI, XIII, XIV, XVI).
Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver a alienação 
judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas, o objeto da 
alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do 
arrematante nas obrigações do devedor (art. 60, parágrafo único).
Assim é que, a lei, ao descrever vasta gama de situações jurídicas que, 
ao menos em tese, são capazes de caracterizar a sucessão trabalhista 
para os que se envolverem nas negociações, o certo é que promoveu 
a sua expressa exclusão na hipótese de realização judicial do ativo, 
desonerando o arrematante dos seus ônus.
Entenda-se por realização judicial do ativo, repita-se, a alienação 
efetuada às claras, de forma transparente, sob a vigilância dos 
credores e das autoridades judiciárias.”

Ainda explorando a doutrina sobre a questão tormentosa, vale a lição do 
professor Sérgio Campinho, na obra “Falência e Recuperação de Empresa”, 
ed. Renovar, p. 173, que assim se pronuncia:

“Apesar da omissão, sustentamos que a isenção quanto à sucessão 
do arrematante é ampla e atinge todas as obrigações, inclusive 
aquelas de feição trabalhista. O texto, ao se referir tão-somente às 
de natureza tributária, traduz uma oração explicativa. Qualquer 
limitação de obrigação deveria ser expressa. Por outro lado, a forma 
de quitação dos créditos trabalhistas será objeto de disposição 
no plano de recuperação, não tendo sentido criar-se sucessão do 
arrematante. A alienação judicial em tela tem por escopo justamente 
a obtenção, frustrando-se o intento caso o arrematante herde os 
débitos trabalhistas do devedor, porquanto perderá atrativo e cairá 
de preço o bem a ser alienado. A explicitação em relação àquelas de 
origem tributária, de outra feita, decorre do fato de que os créditos 
tributários não se submetem ao processo de recuperação”.

Mais recentemente, o professor e juiz do Trabalho Marcelo Papaléo de 
Souza, na obra intitulada “A Nova Lei de Recuperação e Falência e as suas 
Conseqüências no Direito e no Processo do Trabalho”, ed. LTr, p. 188, assim 
se manifesta:
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“Assim, concluímos que prevalece o entendimento esposado no 
art. 60, parágrafo único da LRF, também com relação ao credor 
trabalhista, no sentido de inexistência da sucessão do empregador. 
A par dessa conclusão, temos, conseqüentemente, de chegar à 
outra que é a da rescisão do contrato de trabalho quando existe 
a transferência de estabelecimento decorrente do plano de 
recuperação judicial, como no caso da falência (art. 141, § 2º da 
LRF). Ressalta-se que, no caso de recuperação judicial, o devedor 
continua a existir, tendo responsabilidade pelo pagamento de todos 
os direitos de seus empregados. Só não se admite que os empregados 
que trabalhavam no estabelecimento alienado, em decorrência do 
plano de recuperação judicial, exijam do arrematante os valores 
anteriores à alienação. Não existindo a sucessão, não se pode exigir 
a manutenção dos demais ajustes entre empregado e o antigo 
empregador em relação ao arrematante.”   

O ilustre professor reconhece, inclusive, a restrição a um direito fundamental 
que reside no direito dos trabalhadores, conforme art. 7º da Constituição 
da República. Contudo, em nome do princípio da proporcionalidade, o 
jurista afirma a possibilidade de sacrificá-lo em busca do atendimento a um 
interesse maior, que é o da manutenção da empresa, porquanto não se trata 
de uma restrição desnecessária ao princípio fundamental. Pelo contrário, 
essencial à própria manutenção dos empregos. Sua conclusão decorre da 
interpretação da Teoria dos Degraus, que serve como instrumento de aferição 
da Constitucionalidade de eventuais restrições a direitos fundamentais.

Atento aos ensinamentos do ilustre Joaquim Falcão, diretor da Escola de Di-
reito da Fundação Getulio Vargas e integrante do Conselho Nacional de Justiça, 
estudioso e profundamente interessado pelos assuntos relativos ao desenvolvi-
mento da nossa nação, pode-se dizer, na verdade, que o aparente conflito existe, 
tão só, entre os interesses apenas imediatos do empregado e os seus interesses de 
médio e longo prazo. Se privilegiarmos aquele, destruiremos estes.  

Decorre daí o reconhecimento da inexistência de qualquer direito 
absoluto, bem como a necessidade de flexibilização de institutos do Direito, 
rígidos até então, tudo a depender do exame do caso concreto. A prevalência 
de um interesse sobre outro, deve ser analisado a partir do princípio da 
proporcionalidade, à vista da hipótese concreta.  

Sobre o tema, destaquem-se, além das citadas, as obras “Comentário à 
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Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas”, ed. Saraiva, p. 172, da 
autoria do mestre Fábio Ulhoa Coelho, e “Comentários à Lei de Recuperação 
de Empresas e Falência”, ed. Saraiva, p. 163, com a fala do Professor Jorge 
Lobo com a coordenadoria entregue aos Professores Paulo F. C. Salles de 
Toledo e Carlos Henrique Abrão.

Diga-se, ainda, que não se trata de negar vigência à legislação trabalhista, 
a quem rendo todas as homenagens. De fato, o que se pretende é conferir 
um tratamento especial nas hipóteses em que as empresas estejam submetidas 
à recuperação. E só! Do contrário, não estando sujeitas ao regime da Lei nº 
11.101/05, nenhuma interferência haverá. De outra forma, a competência da 
justiça estadual, atraída pela ação de recuperação, fica limitada à declaração da 
existência, ou não, da sucessão trabalhista. A lide trabalhista, por óbvio será 
resolvida pela justiça especializada.

É relevante dizer que a utilização fraudulenta do instituto da recuperação – 
como alguns têm sustentado –, não guarda nenhuma pertinência. Com efeito, o 
Poder Judiciário e o Ministério Público fiscalizam os abusos que eventualmente 
decorrem da pretensão de utilização da legislação empresarial para burlar o 
cumprimento de obrigações. É fato que, nada obstante a tenra idade da legislação 
em comento, vários pedidos de processamento de recuperação empresarial foram 
indeferidos, porquanto notadamente pretendiam descumprir o propósito legal. 
Diga-se, inclusive, que o deferimento da recuperação depende do preenchimento 
de rigorosos requisitos dispostos no art. 51 da LRE.

   
6. CONCLUSÃO

Por fim, reitero a importância de se emprestar eficácia à nova legislação 
que, ainda muito jovem, deverá ser interpretada de modo a garantir o 
funcionamento de organismos responsáveis pelo desenvolvimento do país. 
Seu sucesso muito dependerá da postura pró-ativa dos magistrados que devem 
buscar interpretar as normas jurídicas sem perder de vista as conseqüências 
econômicas. É uma situação nova, até então desconhecida dos personagens 
do Direito. O aspecto multidisciplinar da lei demandará um processo de 
aculturamento desses personagens que, necessariamente, deverão ter uma 
visão prospectiva de suas decisões. O impacto dos pronunciamentos judiciais 
na economia, especialmente na hipótese de recuperação judicial, é enorme, 
merecendo, por isso, redobrada atenção de um novo judiciário que figurará 
como verdadeiro partícipe do desenvolvimento da nação.  
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1. Desopressão do Judiciário
Dando prosseguimento à reforma processual com o intento de aliviar o 

Poder Judiciário de questões que possam ser resolvidas diretamente pelas 
partes, desde 05 de janeiro de 2007 passou a vigorar a Lei nº 11.441. 
Doravante, os jurisdicionados maiores e capazes – se assim optarem, através 
de procedimento administrativo, desde que acordes, sem conflito e assistidos 
por advogado – podem se ajustar livremente em inventário e partilha, 
separação e divórcio, por intermédio de escritura pública lavrada perante o 
cartório de notas, com força de título hábil para se exigir o cumprimento das 
cláusulas e condições aventadas.

Não se olvida que as várias reformas introduzidas transformaram o 
CPC numa colcha de retalhos, sem perder de vista que outras estão por vir. 
Todavia, a expectativa maior é a “desopressão do Judiciário”, que lento e sem 
estrutura razoável, retarda a prestação jurisdicional. Não havendo qualquer 
interesse do legislador em melhor aparelhar o Judiciário, restou apenas o 
enxugamento da lei processual, suprimindo procedimentos judiciais que 

LEI No 11.441 DE 04.01.2007 
- INVENTáRIO, PARTILHA, 
SEPARAÇãO E DIVÓRCIO 
CONSENSUAIS ATRAVÉS DE 
ESCRITURA PÚBLICA 

Rénan Kfuri Lopes
advogado
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passaram a ser considerados dispensáveis.
A Lei nº 11.441/07, seguramente, atenderá com mais agilidade àqueles 

que preenchem seus requisitos, excluindo os juízes da negociação firmada 
entre particulares, vez que o Judiciário ficará desobrigado de homologar 
cerca de 250 mil processos de separações e divórcios por ano. Os dados do 
IBGE no ano de 2005 traduziram a realização de 150.714 divórcios em todo 
Judiciário brasileiro, sendo que deste total, 102.112 foram consensuais, o 
equivalente a 68%. Enquanto as separações chegaram ao número de 100.448, 
das quais 77.201 foram consensuais, o correspondente a 77%.

Merece reparo a Lei nº 11.441/07 quanto à falta de prazo para sua 
implementação. Sancionada em 04/01/2007, a lei passou a vigorar no dia 
seguinte, 05/01/2007, data da sua publicação, conforme previsão contida 
no art. 4º. Evidente que necessitaria um prazo maior de vacatio legis para 
que os Cartórios e as Corregedorias de Justiça pudessem melhor se organizar 
e desbastar as eventuais dúvidas na aplicação do novel texto legal. 

2. Inventário e partilha de capazes e concordes por escritura 
pública

A Lei nº 11.441/07 deu nova redação ao caput do art. 982 do CPC e 
introduziu o parágrafo único neste dispositivo. A anterior limitava-se a impor 
a necessidade do inventário judicial mesmo sendo as partes capazes: “Proceder-
se-á ao inventário judicial, ainda que todas as partes sejam capazes”.

A nova vestimenta do art. 982, caput, do CPC, trouxe a possibilidade 
(“poderá”) dos interessados optarem pelo procedimento extrajudicial do 
inventário e à partilha dos bens, se “todos” forem capazes e concordes nos 
termos entabulados por escritura pública, que terá força de título hábil para 
averbar e registrar no Cartório de Registro de Imóveis as deliberações nela 
inseridas. 

O parágrafo único do art. 982 do CPC é a novidade incluída com o 
desígnio de impor que todas as partes interessadas na lavratura da escritura 
pública para os fins do caput estejam “assistidas por advogado” que assinará 
o ato notarial, in verbis:

“Art. 982. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-
se-á ao inventário judicial; se todos forem capazes e concordes, 
poderá fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a 
qual constituirá título hábil para o registro imobiliário.
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Parágrafo único. O tabelião somente lavrará a escritura pública 
se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado 
comum ou advogados de cada uma delas, cuja qualificação e 
assinatura constarão do ato notarial.”  

Conceitua-se o inventário como o procedimento que presta para descrever, 
avaliar e liquidar os bens pertencentes e deixados à época de sua morte pelo 
inventariado (de cujus) que serão objetos de partilha e distribuição em favor 
dos seus sucessores o monte líquido de seus respectivos quinhões.  
O inventário judicial é obrigatório sempre que houver testamento ou figurar 
no pólo ativo incapazes (art. 982, caput início).

Escolhendo o inventário extrajudicial, por escritura pública, os 
sucessores e interessados, através de advogado, comparecerão no escritório 
do profissional e contratarão seus serviços para verificar, inicialmente, se 
satisfazem os requisitos do caput (capazes e concordes quanto à partilha). 
Superada a legitimidade para o ato notarial, o advogado ouvirá as pretensões 
das partes quanto à partilha e se a divisão proposta obedece às regras legais 
previstas nos artigos 2.013 usque 2.022 do Código Civil. 

O advogado elaborará, em seu escritório, minuta do acordo quanto 
à partilha traçada que será enviada ao Cartório de Notas para a prévia 
conferência do tabelião quanto aos termos e cláusulas convencionados, 
acompanhada dos documentos que comprovam a legitimidade dos 
interessados e a propriedade do falecido dos bens inventariados. 

Estando tudo regular, os interessados, em dia e hora combinados com 
a repartição, pessoalmente ou por procurador munido de mandato com 
poderes especiais para esse mister, assistidos por advogado, assinarão perante 
o tabelião a escritura pública do inventário.

A escritura pública será levada ao Cartório de Registro de Imóveis para a 
averbação nas matrículas dos termos pactuados quanto aos novos proprietários 
dos imóveis inventariados. Também a escritura pública gerará direito para 
efetivar a transferência de propriedade de bens móveis, apresentando-a nos 
órgãos e estabelecimentos competentes, verbi gratia, Detran (veículos), 
bancos (valores em conta-corrente, caderneta de poupança e aplicações em 
geral), juntas comerciais (cotas sociais), etc.

2.1. Capacidade Civil e Concordância
Exige o art. 982, caput, que os interessados sejam “capazes” e “concordes”, 
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complementado pelo parágrafo único que prescreve a obrigatoriedade de 
“todos” estarem assistidos por “advogado”. 

Considera-se capaz a pessoa habilitada à prática de todos os atos da vida 
civil a partir do dia que completar 18 (dezoito) anos1, cessando a partir daí 
a incapacidade civil absoluta e relativa2. 

Embora menor, a incapacidade cessará excepcionalmente nas hipóteses 
conjeturadas nos incisos do parágrafo único do art. 5º do Código Civil3, 
autorizando, assim, nestas circunstâncias, capacidade para inventariar via 
escritura pública.

O Ministério Público não intervirá na escritura pública do inventário 
extrajudicial, vez que ausente a participação de incapaz (CPC, art. 82, I).

A “concordância” é outro quesito inarredável e até óbvio para que as 
partes harmonicamente se acordem na combinação da partilha, consoante 
dicciona a primeira parte do art. 982, caput, do CPC. Na verdade, o tabelião 
ao permitir se lavrar a escritura do inventário, mutatis mutandis, atua como o 
juiz quando homologa por sentença a partilha amigável que lhe é apresentada 
em processo judicial, cujos termos foram celebrados extrajudicialmente 
através de escritura pública, consoante prescrevem o art. 1.031 do CPC e 
2.015 do Código Civil4. 

Se divergirem os herdeiros, ou se algum deles for incapaz, a partilha se 
dará impositivamente no inventário judicial, ex vi art. 2.016 do Código 
Civil e agora expressamente o art. 982, caput, do CPC.

2.2. Legitimidade da companheira em união estável
A Constituição Federal  conceitua a união estável como uma entidade 

familiar (artigo 226, § 3º). 
Hoje não há mais dúvida de que a legislação pátria salvaguarda os direitos 

patrimoniais adquiridos pelos companheiros durante o período de união 
estável. A Lei nº 8.971/94 regula o Direito dos Companheiros à Alimentos 

1 Código Civil, art. 5º, caput.
2 Código Civil, art. 3º (incapacidade absoluta) e art. 4º (incapacidade relativa).
3 Código Civil, art. 5º, parágrafo único: I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, me-
diante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido 
o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; II - pelo casamento; III - pelo exercício de emprego 
público efetivo; IV - pela colação de grau em curso de ensino superior; V - pelo estabelecimento civil ou 
comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis 
anos completos tenha economia própria.
4 CPC, art. 1.031, caput, alterado pela Lei nº 11.441/05, prevê que a partilha amigável celebrada entre 
capazes nos termos do art. 2.015 do Código Civil (por escritura pública ou nos autos do inventário, ou 
escrito particular) será homologada “de plano” pelo juiz.
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e Sucessão e a Lei nº 9.278/96 regulamenta o § 3º do art. 226 da CF quanto 
aos bens adquiridos durante a união estável e o direito real de habitação ao 
companheiro sobrevivente.

O Código Civil veio consagrar os companheiros com presunção juris et 
de jure integrantes na ordem de vocação hereditária ao lado dos ascendentes, 
descendentes, irmãos e cônjuge (Código Civil, art. 1.802). Considera a lei 
substantiva civil a união estável para fins de partilha como o casamento 
realizado sob o regime de comunhão parcial de bens (Código Civil, art. 
1.725), permitindo concorrer na participação dos bens onerosamente 
adquiridos e os frutos percebidos na constância da relação (Código Civil, 
art. 1.790), com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior 
(Código Civil, arts. 1.660, II e V, e 1.662), inclusive assumindo o cargo de 
inventariante (RSTJ 114:209)5.

Na vanguarda do melhor direito, é desnecessário se exigir que a união 
estável seja reconhecida por sentença judicial se a companheira do falecido 
apresentar ao tabelião prova documental segura, indene de qualquer dúvida, 
comprovando a existência da união estável (ad exemplificandum: a escritura 
pública de reconhecimento de união estável), fato ratificado por outros 
documentos, pelos herdeiros e interessados que anuirão à escritura pública 
do inventário extrajudicial, reconhecendo expressamente a existência da 
sociedade de fato.

 Ademais, não tendo o companheiro falecido descendentes ou ascendentes, 
a companheira adquire direito à totalidade da herança, revelando a tendência 
isonômica aos direitos dos cônjuges, art. 2º, inc. III, da Lei nº 8.971/94 apud 
TJSP in RT 764:218. Assevera o autorizado Zeno Veloso que “no direito 
sucessório brasileiro já estava consolidado e quieto o entendimento de que, 
na falta de parentes em linha reta do falecido, o companheiro sobrevivente 
deve ser o herdeiro, afastando-se os colaterais e o Estado”6.

Todavia, se o tabelião não se convencer da qualidade de companheiro 
do cônjuge sobrevivente, desautorizará que se lavre a escritura pública do 
inventário extrajudicial, pois é requisito inafastável a prova contundente 
de companheiro para a admissão no pólo ativo do inventário. Caberá ao 
pretenso companheiro, destarte, ajuizar ação ordinária de reconhecimento 

5 “A Companheira tem Legitimidade no Inventário”, Rénan Kfuri Lopes, www.rkladvocacia.com, aces-
sado em 10/01/2007.
6 “Do Direito Sucessório dos Companheiros”, in “Direito de Família e o novo Código Civil”, ed. Del Rey 
e IBDFAM, Belo Horizonte, 2001, p. 236
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de união estável, inclusive com pedido de tutela antecipada para suspender 
a formalização do inventário ou a reserva de bens no quinhão que entenda 
de seu direito, afastando que esse patrimônio em litígio integre o inventário 
extrajudicial (TJMG, apelações nos 1.0473.03.002385-6/001, DJ 11/03/05 
e 1.0515.05.014147-9/001, DJ 11/04/2006).

A parte incontroversa por lei ou expressamente reconhecida pelo pretenso 
companheiro como de propriedade dos outros sucessores poderá ser objeto 
do inventário formalizado através de escritura pública.

2.3. Constituição de título hábil peramte o registro de imóveis
O art. 982, caput, do CPC, deu força executiva para o cumprimento da 

partilha de imóveis, bastando que seja apresentada a estrutura da divisão dos 
bens entabulada e proceder-se-á à sua transcrição nas respectivas matrículas 
dos imóveis. Assim, a escritura pública será apresentada em cada cartório 
de imóvel competente, que esteja registrado o imóvel, para a transferência 
da propriedade. As partes poderão requerer perante o Cartório de Notas a 
extração de mais vias da escritura de compra e venda para facilitar o registro 
se forem muitos imóveis e bens espalhados em várias localidades.

Este procedimento se equipara ao usual registro de escritura pública de 
compra e venda, atendendo às normas da Lei de Registros Públicos – LRP 
–, Lei nº 6.015 de 31/12/1973, que dispõe acerca dos registros públicos, 
valendo destacar algumas regras dessa lex specialis:
 os atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis são registrados e 

averbados na matrícula de cada imóvel no cartório da situação do imóvel 
(arts. 127, I; 167, I, 23 e II, 14; 169 e 236, LRP);
 os registros seguirão obrigatoriamente a cadeia dominial para fins de 

registro. Se desatendida a concatenação nesta continuidade, o tabelião poderá 
exigir que seja suprida, sob pena de não registrar a escritura de partilha(arts. 
195 e  237, LRP);
 a escritura pública possibilitada pela Lei nº 11.441/07 equivale ao 

formal de partilha que é admitido para registro (arts. 221, I, IV e 222, 
LRP);
 na escritura pública deve se fazer individualmente a referência ao 

número de cada matrícula com identificação do cartório de imóvel (art. 
222, LRP).
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2.4. Obrigatória assistência das partes por advogado
O jus postulandi é prerrogativa do advogado para defender os interesses da 

parte na demanda, representando e resistindo em prol dos interesses do seu 
constituinte. Essa é a forma de afastar o desequilíbrio de forças no processo, 
igualando-se os desiguais na expressão consagrada por Rui Barbosa. Para 
assegurar esta igualdade faz-se necessária a presença do advogado ao lado de 
cada uma das partes, pois não sendo assim, avultará a violação da isonomia 
das partes, comprometendo o contraditório e a ampla defesa7.

É imposição da Lei Ápice tutelar o princípio da proporcionalidade para 
atingir uma solução ponderada nos conflitos. Esta exigência deita no leito da 
noção de Estado Constitucional. Assim, dentro do espírito de garantir tudo 
aquilo que os interessados têm direito de obter, é evidente que sem a presença 
do advogado redundará no comprometimento da segurança jurídica.

Dentro dos princípios de salvaguardar o equilíbrio e o direito das partes, 
possibilitando que antes da assinatura do acordo as questões pendentes sejam 
amplamente debatidas até alcançar um ponto comum, o parágrafo único 
do art. 982 estatuiu que o tabelião somente lavrará a escritura se ‘todas’ as 
partes interessadas estiverem ‘assistidas por advogado comum ou advogados 
de cada uma delas, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial’.

Preservou-se o que ocorria na esfera judicial quando as partes eram 
obrigatoriamente representadas por um advogado, detentor do jus postulandi, 
podendo agir em juízo para defesa dos interesses do seu cliente. Agora, a 
presença de profissional tecnicamente habilitado refletirá no exercício máximo 
do direito de defesa garantido constitucionalmente (CF, art. 5º, LV).

No corpo da escritura pública será identificado o advogado, sua 
qualificação (nome, número inscrição na OAB, estado civil, nacionalidade, 
endereço do escritório) e  o nome de quem assiste. O advogado estará 
presente pessoalmente e assinará o livro onde será lavrada a escritura pública 
juntamente com seu cliente e os demais interessados, rubricando todas as 
páginas.

  
2.5. Responsabilidade civil do notário

A atividade notarial e de registro se enquadram como instituições pré-
jurídicas, sendo entidade do Estado como um corpo social independente, não 
integrante do governo ou de outro Poder Político. Os atos praticados pelos 

7 O art. 133 da CF ressalta a importância e a imprescindibilidade do advogado, indispensável à administra-
ção da justiça, sendo invioláveis seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
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notários e registradores são, tipicamente, de direito material, de cidadania, 
não administrativos, uma atividade pública atípica com regramento 
próprio. Já os procedimentos de ingresso ou de disciplina, estes sim, são 
administrativos, porque vinculam o notário ou o registrador ao poder 
público, mas só nessa unção e disciplina obedecem as normas públicas8. 

Assim, insta pontuar que os serviços notariais não se encaixam dentre 
aqueles prestados pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, sob um regime 
de direito público. E no âmbito da responsabilidade civil não se aplica aos 
notários e registradores o preceito contido no art. 37, § 6º da Carta Federal, 
porque, como dito, não se cuida de serviço público de ordem material da 
Administração direta ou indireta.

O § 1º do art. 236 da Constituição Federal remeteu à Lei Ordinária à 
regulação da disciplina da atividade e da responsabilidade civil e criminal dos 
notários. Se o legislador pretendesse situar a atividade notarial como serviço 
público, enquadraria a mesma no Capítulo de Administração Pública. 

A responsabilidade civil dos notários decorre da prática de ato ilegal, 
doloso ou culposo, por ação ou omissão, praticados nos serviços prestados 
que resultem prejuízos de ordem material e moral a terceiros (nexo causal). 
Aplicam-se os princípios gerais da responsabilidade extracontratual previstos 
nos arts. 9279 e 932, III do Código Civil10. 

No campo das provas, indubitavelmente, o ônus é do notarial, pois detém 
os documentos necessários para melhor instruir o processo, aplicando-se, 
noutro norte, o Código de Defesa do Consumidor.

3. Prazo para inícioe fim do inventário judicial
Inventário judicial se dá através de um processo com o propósito de 

se relacionar os bens deixados pelo falecido/inventariado, partilhando-os e 
distribuindo aos sucessores após a quitação das dívidas deixadas pelo de cujus. 
Não será necessária a abertura do processo de inventário judicial se presentes 
as partes, maiores, concordarem previamente com a partilha amigável (CC, 

8 “Responsabilidade Civil – Estudos em Homenagem ao Centenário do Nascimento de Aguiar Dias”, Fo-
rense, 2006, artigo “Responsabilidade Civil, Penal e Administrativa dos Notários e Registradores e o Dano 
Moral”, p.47 e seguintes
9 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos 
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem.
10 Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus 
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; (...)
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art. 2.015), levada ao juízo simplesmente para sua homologação (CPC, art. 
1.031) e também quando existir apenas herdeiro único, adjudicando-se os 
bens (CPC, art. 1.031, § 1º).

O caput do art. 983 tem nova redação e foi revogado o anterior parágrafo 
único do CPC pelo art. 5º da Lei nº 11.441/07. A novidade é que agora estão 
pontualmente fixados os prazos para o início e o fim do inventário judicial. 

“O processo de inventário e partilha deverá iniciar dentro de 60 (sessenta) 
dias” significa dizer distribuído perante o juízo competente, a contar da 
abertura da sucessão, que se dá a partir da data do óbito do inventariado. 

E seu prazo de tramitação é de 12 (doze) meses contados a partir da 
data da distribuição. Portanto, analisando o dispositivo sob a ótica da 
reforma processual buscando a celeridade do judiciário, tem-se que o prazo 
agora dobrado (o anterior era de seis meses) teve o intuito de fazer que se 
cumpra. Todavia, entendemos que, em caso de retardamento na condução 
do processo pelo inventariante, não poderá ocorrer a extinção do processo 
com base no art. 267, incisos II e III do CPC (regra geral), pois o mesmo 
codex instrumental civil prevê que nestas hipóteses o juiz terá é de remover 
o inventariante, ex vi art. 995, II (regra especial), mas não proferir sentença 
extintiva.

Inadmissível considerar a lei letra morta para cumprimento do prazo de 
12 (doze) meses. Mas para atingir esse desiderato, as partes, os advogados, 
as secretarias judiciais, os juízes e os promotores de justiça devem estudar a 
matéria e se aparelhar para juntos, cada um dentro de suas funções, cumprir 
esse prazo, que é a regra geral para ultimar o inventário. O STF considerou 
constitucional a multa fiscal prevista por leis estaduais pelo retardamento 
aos prazos de início e encerramento do inventário judicial11.

A exceção será a prorrogação desse prazo, que ficará a cargo de decisão 
proferida pelo juiz de ofício ou a requerimento de parte. Advirta-se que o 
pedido de dilação do prazo conterá justificativas plausíveis. E por seu turno, a 
decisão que prorrogar haverá de ser fundamentada e de antemão estipular um 
novo prazo para o encerramento do inventário dentro da realidade apresentada 
nos autos. Melhor será que o juiz nessa decisão pontue as pendências e ordene 
a sua satisfação pelos responsáveis, sob pena de remoção do inventariante por 
não dar ao inventário andamento regular (CPC, art. 995, II).

11 STF, Súmula 542: “Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro, como sanção pelo 
retardamento do início ou da ultimação do inventário”.
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3.1. Homologação da partilha amigável
O art. 1.031, caput, do CPC, foi alterado apenas na menção do “art. 

2.015” do novo Código Civil (Lei nº 10.406 de 10/01/2002) em substituição 
à do “art. 1.773” do revogado CC/1.916, in verbis:

“Art. 1.031. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos 
termos do art. 2.015 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil), será homologada de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação 
dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, com observância 
dos arts. 1.032 a 1.035 desta Lei.”

O art. 1.031 do CPC trata da opção concedida aos herdeiros capazes 
que, unanimemente acordes e quites com os tributos relativos aos bens 
do espólio e às suas rendas, buscam a chancela judicial para que a partilha 
amigavelmente estabelecida seja homologada por sentença, constituindo-se 
em um título executivo judicial (CPC, art. 475-N, VII). Necessário que 
antes da apresentação em juízo para a homologação ocorra prévia divisão 
amigável do monte líquido entre os sucessores do de cujus pelas 03 (três) 
formas previstas no art. 2.015 do Código Civil: por escritura pública; por 
termo nos autos do inventário e por escrito particular.

A petição inicial será instruída com os documentos reveladores da opção de 
composição da partilha dos capazes (CC, art. 2.015), a prova da propriedade 
do de cujus, da quitação dos tributos relativos aos bens partilhados e às suas 
rendas (CPC, art. 1.031, caput fine), atendendo, ainda, às exigências do art. 
282 do CPC.

   
4. Separação e divórcio consensuais por escritura pública

A separação consensual e o divórcio consensual podem ser formalizados 
extrajudicialmente através do ato administrativo da escritura pública perante 
o Cartório de Notas, desde que presentes às situações fáticas e de direito 
traçados pelo novo art. 1.124-A, caput, e que os cônjuges estejam assistidos 
por advogado (§ 2º).

Exige o art. 1.124-A, caput:
– que o casal não tenha filhos menores ou incapazes;
– para a escritura pública de separação consensual tenha ultrapassado 

o prazo legal de mais de um ano da data do casamento (CC, art. 1.574, 
caput);

– para a escritura pública do divórcio consensual, tenha ultrapassado o 
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prazo de um ano da data da publicação da sentença que houver decretado a 
separação judicial (CC, art. 1.580, caput, e art. 25 da Lei nº 6.515/77) ou 
que esteja o casal separado de fato há mais de 02 (dois) anos (CF, art. 226, § 
6º; Lei nº 6.515/77, art. 40 e §§ alterados pela Lei nº 7.841/89);

– a descrição e partilha dos bens comuns;
– estabelecida a pensão alimentícia;
– deliberado se a varoa retomará seu nome de solteira ou manterá o de 

casado.
Observa-se que não poderá computar o prazo de um ano da decisão 

concessiva da medida cautelar de separação de corpos (CC, art. 1.580), pois 
se presume estejam em curso as ações principais de separação ou de divórcio, 
não se permitindo um ambiente jurídico híbrido, judicial e extrajudicial 
concomitantemente.

4.1. Constituição de título hábil  
O § 1º do art. 1.124-A é claro ao frisar que a escritura pública da 

separação e do divórcio consensual independe de qualquer homologação 
judicial, se constituindo em título hábil para averbar o novo estado civil 
diante do cartório de registro civil (LRP, arts. 29 § 1º, “a”, e 100), e averbar 
nas matrículas a combinação da partilha dos bens imóveis perante o cartório 
de registro de imóvel competente (LRP, art. 167, II, 14).

Continua em vigor a possibilidade do casal separado consensualmente 
através de escritura pública restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal. 
Mas terá de vir a juízo, através de um processo autônomo, pleiteando por 
sentença homologada a restauração da sociedade conjugal (CC, art. 1.577).

04.2. Obrigatória assistência dos cônjuges por advogados
Pelos mesmos motivos alinhavados no item 02.4 supracitado – que 

trata do inventário extrajudicial –, aqui também na separação e divórcio 
consensuais, o tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes/
cônjuges estiverem assistidos por advogado comum ou advogados de cada 
um deles, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial (CPC, art. 
1.124-A, § 2º).

A mantença dos princípios gerais de direito quanto ao equilíbrio, pro-
porcionalidade e isonomia no resguardo dos direitos dos cônjuges só estarão 
presentes com a atuação do profissional na área do Direito, o advogado.
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No corpo da escritura pública será identificado o advogado, sua qualificação 
(nome, número inscrição na OAB, estado civil, nacionalidade, endereço do 
escritório) e  o nome de quem assiste. O advogado  estará presente pessoalmente 
e assinará o livro onde será lavrada a escritura pública juntamente com seu 
cliente e os demais interessados, rubricando todas as páginas.

4.3. Gratuidade da escritura e atos notariais
Dispõe o art. 1.124-A, § 3º, que “a escritura e demais atos notariais serão 

gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da lei”.
Esse dispositivo é de suma importância para também abrigar a aplicação 

dos novos dispositivos da Lei nº 11.441/07 àqueles considerados pobres 
pela lei. Basta o interessado manifestar de próprio punho, expressamente, 
que a sua situação econômica não permite o pagamento das despesas com 
a escritura e demais atos notariais no inventário, separação e divórcio 
consensuais. A mens legis equivale ao prescrito pelo art. 1.512 do Código 
Civil, que trata da gratuidade das despesas para a habilitação do casamento 
das pessoas cuja pobreza for declarada. Por analogia, em tese, pode-se buscar 
raciocínio com espeque na Lei nº 1.060/1950 e do art. 5º, LXXIV da CF 
nos casos de assistência gratuita no judiciário.

Aquele que inserir declaração falsa ou diversa da que deveria constar, com 
o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, responderá 
pelo cometimento do crime de falsidade ideológica, ex vi art. 299 do Código 
Penal12. 

A assistência por advogado particular não afasta o direito da parte à 
assistência judiciária, pois não há previsão legal obrigando-a a recorrer aos 
serviços da assistência judiciária13.

A declaração de pobreza será ofertada no cartório de notas e conterá 
seus termos no bojo da própria escritura ou através de outro documento 
público apartado, mas integrante da escritura pública a que destina o pleito 
da benesse.

Será de suma importância o papel positivo e atuante das Corregedorias 
de Justiça para levar à prática o objetivo da presente lei.

12 Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 
ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) 
anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa, se o documento é 
particular.
13 RT 707:119; STJ-Bol. AASP 1.703/205.
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A gratuidade açambarca apenas as despesas com a escritura e atos 
notariais, não se estendendo aos impostos e tributos exigidos pelas legislações 
municipais, estaduais e federais, em especial aos impostos de transmissão de 
bens no inventário ou entre vivos na separação ou divórcio consensuais. A 
gratuidade concedida é definitiva e integral, não se permitindo a validade do 
benefício por determinado prazo sob certa condição ou fracionado.

Houve aí um equilíbrio, pois o esforço dos Cartórios não cobrando 
das pessoas pobres, certamente será compensado com o resultado positivo 
obtido nas separações e divórcios concretizados mediante o pagamento das 
despesas cartoriais. 

Como a assistência judiciária é individual, a isenção será proporcional 
ao pagamento que recairia sobre a responsabilidade da pessoa considerada 
pobre, mantendo-se a obrigação dos demais na proporção que lhes for 
correspondente por suas participações no ato e apuradas baseando no 
cômputo dos bens e quinhões patrimoniais que lhes forem beneficiados.

Poderá ocorrer que uma das partes assuma no acordo arcar com a quitação 
das despesas notariais integrais ou parciais de outros partícipes da escritura 
pública.

A interpretação da veracidade da declaração de pobreza para fins de sua 
admissão é decisão exclusiva do tabelião na via administrativa, depois de 
examinar as circunstâncias e documentos de cada caso concreto quanto à 
veracidade das alegações do estado de miserabilidade. Se o tabelião estiver 
convicto que o interessado não preenche os requisitos legais para ser 
considerado pobre e gozar da gratuidade das despesas notariais, indeferirá o 
pleito de forma motivada, expondo as razões do seu convencimento. 

Restará ao que se sentir prejudicado vir a juízo e promover perante o juízo 
competente (vara de registros públicos nas comarcas que estejam instaladas) 
processo judicial para impelir ao tabelião lavrar a escritura pública sob os 
auspícios da gratuidade nos termos do § 3º do art. 1.124-A do CPC. O 
ônus da prova será do tabelião, pois a presunção juris tantum é a favor do 
declarante.

 
5. Direito Intertemporal

O art. 4º da Lei nº 11.441/07 estabeleceu sua vigência a partir da data 
da sua publicação, ocorrida em 05/01/2007. 

Assim, desde 05/01/2007, os interessados têm à disposição a possibilidade 
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de proceder através de escritura pública extrajudicial o inventário, separação 
e divórcio consensuais, se adequados às normas da Lei nº 11.441/07.

Os interessados em condições de utilizar das premissas da novel legislação, 
mas que estejam em curso processo judicial pendente para alcançar idêntico 
propósito, terão de primeiramente obter sentença homologatória de 
desistência deste processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 267, VIII). 
Transitada em julgado a sentença homologatória da desistência, por não ter 
emergido qualquer efeito jurídico, é possível aos interessados buscarem seus 
intentos através da escritura pública.

Sub censura.
Rénan Kfuri Lopes, adv.
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JUSTIÇA RáPIDA DEPENDE  
DE VONTADE POLÍTICA

Sérgio Couto
Advogado

“La ley es como el cuchillo; no corta quién la maneja.” (José Hernandez in 
“Martín Fierro”)

A Justiça brasileira, emaranhada em suas próprias teias, está fadada a 
continuar sendo o que, lamentavelmente, sempre foi: lenta, emperrada, 
de freio puxado ao obter resultados. Passam-se os anos e a sua sina se 
mantém, olimpicamente inalterada, como se o fenômeno do atraso não mais 
surpreendesse a ninguém. Faz parte da rotina forense!

Não há dor moral mais intensa do que aguardar o desenlace de um processo 
judicial. São expectativas de várias cores que se desenham no inconsciente 
moral do jurisdicionado, durante anos, que se sobrepõem, no mais das vezes, 
às cifras que eventualmente poderiam compensar a angústia da espera.

Um surto de depressão, pela demora na solução de um caso, pode arrasar 
o sistema imunológico. As noites tornam-se indormidas, letárgicas, pois 
interferem no processo psicossomático pela crescente e justificada inquietação, 
atingindo as plaquetas sanguíneas, que ficam mais viscosas e mais propensas a 
formar grumos, como anota Deepak Chopra, endocrinologista indiano. Até 
as lágrimas contêm traços químicos diferentes quando se trata de momentos 
de alegria ou de tristeza.

Todo processo que se inicia traz ínsito o fantasma da falibilidade da justiça 
por não materializar a solução no tempo certo. Não deveria ser assim. Justiça 
rápida é o objetivo de todos que atuam nessa seara. Mas como consegui-la?

 Reenfatize-se que Justiça morosa é a que temos desde o período reinícola, 
que expressa, a mais não poder, supina e irrefragável injustiça que faz calar os 
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operadores do Direito que sonham em ver, um dia, o deslinde de uma querela 
em tempo razoável com trânsito em julgado.

As modificações processuais recorrentes visando à celeridade não 
tangenciam a raiz do problema, porque se trata de algo sistêmico ligado a 
injunções políticas. Nos seminários acadêmicos esboçam-se esforços heróicos 
para discutir a inovação legislativa de plantão, capaz de pôr cobro a tão 
angustiante problema – o da celeridade processual. Certamente, em vão!

Ainda há pouco, os doutores em Direito Processual Civil fizeram uma 
remodelagem em alguns títulos da lei formal. As repercussões práticas 
foram quase inexistentes. É que não é com medidas cosméticas que se há de 
obter resultados que agilizem os processos. Há uma cultura da demora e os 
processualistas sabem disso.

Sejamos francos. Toda vez que acontecem estudos e palestras nos seminários 
jurídicos, nomes de escol são relacionados segundo o tema de sua especialização. 
Os auditórios ficam repletos, ávidos, com justa razão, em abeberar as lições 
dos mestres, que se mostram repassadas de notável sabedoria. 

Todavia, não se pode deixar de consignar que as conclusões acadêmicas, via 
de regra, não se consubstanciam em propostas efetivas num projeto completo 
ao legislativo, dando conta do que foi decidido, à exaustão, no referido 
seminário. Aliás, não basta o mero encaminhamento, mas efetiva fiscalização 
nas comissões até que a matéria seja realmente submetida a plenário, até 
converter-se em lei.

A verdade, porém, quando se constata que o equacionamento do tema ligado 
à celeridade se insere muito mais na área política do que jurídica, a tendência 
natural é postergá-lo pela natural impotência de quem não tem forças para 
agir, até mesmo por impossibilidade de acesso ao legislador. Este, certamente, 
sempre tem outras prioridades a tratar, e, nesse passo, vamos convivendo com 
o quadro crônico de espera sem fim, que bem o conhecemos.

O modo pelo qual o sistema judiciário brasileiro se remonta a tempos 
imemoriais, que não mais encontram justificativas para subsistir. O legislador 
não pode continuar desconfiando da competência dos magistrados, o que 
tem levado ao absurdo de se manter quatro degraus jurisdicionais, o que é 
manifesto exagero. Até mesmo a segurança jurídica tem de ter limites, pena 
de presumir-se que os nossos juízes não são tão bons assim, o que é rematado 
absurdo.

O juiz prolata uma sentença, depois de exame percuciente dos autos. É 
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o juiz natural da causa. Sopesa argumentos das partes em conflito. Ouve 
testemunhas. Determina perícias e encerra a questão, estando o feito maduro 
para isso. Acontece que a lei permite recurso ao tribunal, formado o órgão 
julgador de uma câmara isolada, composta por três desembargadores, que vai 
novamente reexaminar tudo, para confirmar a decisão ou reformá-la. 

Poderia parar por aqui, mas não. O perdedor ainda tem a chance de recorrer 
ao STJ, alegando a violação de lei federal, objeto de duas decisões – uma, pelo 
juízo singular, e outra por um colegiado de três membros, que examinaram, à 
exaustão, a matéria da qual se recorre, mais uma vez. 

Não atemoriza ao sucumbente o risco de pagar multa processual (ou ter 
de enfrentar, agora, custas processuais de monta), caso o recurso não seja 
conhecido ou provido, e nem se abalança em saber que uma vez confirmada 
a decisão de primeiro grau, esta se torna auto-executável para todos os fins, 
segundo o comando do art. 475 da legislação processual.

Por oportuno, vale a informação de Luiz Orlando Carneiro (JB, 19/12/07, 
A4), segundo a qual o STJ ignorou, neste ano, 22.000 recursos após exame 
prévio de admissibilidade em agravos de instrumentos, recursos geralmente 
protelatórios. Esses agravos foram rejeitados com base na Resolução nº 4 
do STJ, que permite ao presidente do tribunal, em decisão monocrática e 
antes mesmo da distribuição, negar seguimento aos recursos, manifestamente 
inadmissíveis ou sem perspectiva de serem acolhidos.

O absurdo de mais uma instância revisora salta aos olhos. São apenas 33 
ministros, honrados e competentes, que integram o STJ, que jamais colocarão 
o serviço em dia, porque sobre seus hercúleos ombros, que se reconhece, pesam 
milhares de processos vindos de todos os tribunais do país, transcendendo suas 
forças físicas. E os diligentes assessores que integram os gabinetes, facilitando 
os trabalhos de pesquisa, não poderão minimizar a pletora de feitos que 
sobrecarregam a Corte.

Atente-se que a primeira instância da Justiça estadual do Rio de Janeiro 
recebeu em 2007, 1.062.766 processos. Deste total, 573.453 deram entrada 
no interior e 489.313 na capital e fóruns regionais. No mesmo período, 
foram exaradas 523.080 sentenças (interior) e 448.911 (capital e regionais), 
totalizando 971.991 ações julgadas.

Os números atestam, com eloqüência, a força de trabalho dos juízes 
fluminenses, certo ainda que a justiça de outros Estados, acompanha no 
mesmo passo tal produção, com algumas variações, fazendo desaguar na corte 
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infraconstitucional milhares de processos a serem reexaminados por apenas 
três dezenas de estóicos julgadores.

Agravando o quadro impeditivo de uma justiça rápida, ainda existe a 
possibilidade de identificação nas causas em exame, resíduo constitucional 
que o atento profissional haverá sempre de suscitar para o STF, atrasando 
ainda mais o encerramento da causa.

A Suprema Corte, também congestionada, com apenas 11 ministros da 
mais alta qualidade moral e intelectual além de notável espírito público, 
bem que poderia contar com a colaboração dos 33 ministros da corte 
infraconstitucional, que passariam a integrá-la, num total de 44 magistrados. 
Julgariam, tão somente, pela sua relevância, matéria de índole constitucional. 

Abre-se pequeno parêntese para assinalar que recentemente um dos 
magistrados que integrava o STJ, insigne min. Carlos Alberto Direito, foi 
nomeado para integrar a Suprema Corte, o que reforça a tese da possibilidade 
de fusão entre os dois tribunais, pelo notável saber jurídico e reputação ilibada, 
que caracterizam os eminentes membros das duas Casas.

 Todas as outras questões ficariam reservadas às cortes estaduais e aos 
juizados especiais de menor importância, que para isso foram criados, para 
dirimir conflitos no menor espaço de tempo, sem as indesejáveis peias que 
emperram a tramitação dos feitos.

A presente proposta está alicerçada na crença de que temos magistrados da 
melhor qualidade técnica, com grande capacidade de trabalho, como revelam 
as estatísticas referidas acima. Se, eventualmente, erram, o que é humano, o 
órgão revisor imediato saberá corrigir, porque, afinal, o feito será reexaminado 
por três eminentes membros. Os juízes de primeiro grau são tão bons que, em 
São Paulo, recentemente, foram convocados pelo Tribunal (congestionado) a 
formar uma câmara isolada, com função revisora, o que é digno de encômios.

Acontece que houve recurso para o STJ, que ao julgar o HC 72941, relatado 
pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, proclamou “nulos os julgamentos 
de recursos proferidos por Câmara, composta majoritariamente por juízes de 
primeiro grau, por violação ao princípio do juiz natural”, informando que 
questão símile fora levada ao Conselho Nacional de Justiça, arquivada no dia 
17 de abril de 2007.

Com a mais respeitosa vênia, creio que é chegado o momento de afastar 
formalismos que impeçam o rápido julgamento do feito. A questão pode ser 
polêmica, até mesmo tecnicamente relevante, mas o que se deve ter em mira 
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é o interesse dos que clamam por uma Justiça mais rápida (na ausência de 
melhor solução), até porque, quem poderá garantir que o segundo ou terceiro 
julgamento será melhor que o primeiro? 

Diante das graves circunstâncias, o tribunal paulista tomou uma heróica 
decisão, nos limites de suas forças, ao fazer a corajosa convocação, por não 
mais suportar a angustiante fila dos milhares de processos que tanto fazem 
desacreditar aos que ainda crêem na justiça.

Uma das causas do emperramento da máquina judiciária, ao que parece, 
está no nascedouro da litigiosidade desenfreada que entulha foros e tribunais. 
Criou-se, no Brasil, a cultura do processo. Ela tem como causas fundamentais 
o texto constitucional de 1988 e a proliferação incontida de Faculdades de 
Direito, que jogam no mercado, semestralmente, milhares de novos advogados. 
E, por fim, a tradicional conduta do poder público de todos os níveis, que tem 
como norma aplicar o calote nos seus credores.

O esgotamento das possibilidades de conciliação – sempre documentada, 
registrando as reuniões – tentadas entre as partes e seus advogados e, num 
segundo momento, com a intervenção de um magistrado, à semelhança do 
juízo prévio americano, certamente inibiria o ajuizamento de novas ações. 

Todavia, repete-se, há falta de vontade política e de coragem no inovar. O 
sistema jurídico brasileiro é conservador, emperrado, e detesta inovações.

A confirmar e reforçar o que se disse até aqui, registre-se que 80% de 
sentenças de primeiro grau são confirmadas nos tribunais superiores, como 
informa Mozart Valadares, recém-empossado na Presidência da AMB, em 
longa entrevista prestada ao “Jornal do Brasil”, de 26 de dezembro de 2007, 
País, A3.

Para alguns, pelo que se disse até aqui, é sugestão utópica, quiçá delirante 
ou sacrílega. Reconhecer o anacronismo e conviver com ele soa como negação 
aos princípios informadores de quem almeja, como tantos, uma justiça célere 
e eficiente.

Quando se aponta um defeito no sistema, não se é obrigado a propor 
o certo. Toda a questão consiste em saber se se reconhece ou não o erro. 
Se é reconhecido, identificado, caracterizado, o certo é suprimi-lo; depois, 
substituí-lo!

“Se as coisas são inatingíveis... Ora! Não é motivo para não querê-las... Que 
tristes seriam os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas.”(Mário 
Quintana).
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DIREITO À VIDA

Claudio de Mello Tavares 
 Desembargador do TJ/RJ

O direito à saúde é, em última análise, conseqüência inafastável do próprio 
direito à vida. Sua proteção resulta da aplicação efetiva do mandamento 
constitucional do invocado artigo 196 da vigente Carta Magna, a que se 
ajustam, em linha hierárquica, as regras legais a que se devem sujeitar todas 
as entidades públicas, por seus órgãos federais, estaduais e municipais.  O 
poder público, qualquer que seja a esfera constitucional de sua atuação, no 
plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente 
ou omisso em relação ao problema da saúde da população, sobretudo dos 
mais desamparados da sorte e, por isso, mais carentes, sob pena de incidir 
em grave desvio de comportamento institucional.

A regra do art. 196 da Carta Política da República – que envolve e obriga, 
repita-se, todos os entes políticos que compõem a organização federativa do 
Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional vazia 
e inconseqüente, sob pena de, fraudando legítimas e justas expectativas nele 
depositadas pela sociedade brasileira, estar descumprindo seu impostergável 
dever, por gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 
determina a própria Lei Fundamental do Estado.

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de 
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a 
preceitos fundamentais da vigente Carta Magna (art. 5o, caput, e 196), da 
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chamada Constituição Cidadã, e representa, na concreção de seu profundo 
alcance, um ato reverente e solidário de apreço à saúde e à vida de quantos 
necessitem do benefício assim instituído. Especialmente daqueles que nada 
têm e nada possuem, a não ser a consciência da sua humanidade e da sua 
essencial dignidade.

Essas considerações são tanto mais oportunas quanto é certo que se 
conhece, por público e notório, o triste quadro da saúde pública no país, 
seus dramas e tragédias estampados na imprensa diária, como um estigma 
permanente do descaso e do desprezo a que se vê deste modo relegada a 
parcela mais numerosa e mais sofrida da população nacional, ao passo em 
que se perde, no imenso ralo do desperdício das despesas públicas, grande 
parte dos recursos a tal fim direcionados. Até mesmo os que acertadamente 
se destinam ao imenso sumidouro da assistência social e da saúde pública, 
de que constituem emblemático exemplo a famigerada CPMF, de tão 
nobilitantes propósitos e de tão lastimáveis frustrações.

A fonte de custeio e as questões orçamentárias, estas muitas vezes 
argüidas para justificar a propositada ou descurada ausência de previsão, 
não podem ou não devem obstaculizar o implemento da política pública 
que tenha por superior objetivo o cumprimento da norma constitucional, 
à luz da legislação comum disciplinadora da matéria, de acordo com o seu 
verdadeiro espírito e nos limites de seu verdadeiro alcance.

A extinção da CPMF não pode colocar fim ao debate democrático que 
interessa às camadas mais amplas da sociedade brasileira.  O que está em 
causa, de fato, é o problema da saúde pública em nosso país. De um lado, 
é a perplexidade dos que assistem a permanente agonia de uma solução que 
nunca se consuma e se perde na vala escura das promessas sempre repetidas, 
mas jamais inteiramente cumpridas. De outro, a maioria esmagadora dos 
que, em razão da absoluta falta de recursos, penam na frustrada esperança 
do socorro a vir do poder público, quase sempre insatisfatório, senão inútil, 
por ausência ou ineficiência.

Trata-se de um triste espetáculo, porque é visível aos olhos de todos. 
Tanto mais que exposto, a bem dizer diariamente, à luz candente dos meios 
de comunicação no seu mais notável serviço.

O clamor é imenso e não se mede apenas pelo ostensivo das eternas filas à 
porta dos hospitais e postos de saúde.  O mal é insidioso e alcança, muita vez 
silenciosamente, os que se perdem na variada gama da Assistência Médica, 
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não raramente subsumida no esfarelamento de providências pelas quais nem 
sempre é possível esperar.

Deste tipo, para mencionar apenas um exemplo, é o caso dos necessitados, 
à míngua de recursos pessoais ou da pobreza absoluta, que, enfermos, não 
têm condições de se submeterem a tratamento apropriado ou de obter 
os medicamentos necessários, indispensáveis e urgentes para a própria 
sobrevivência. Não são poucos os reclamos dos mais necessitados que já 
chegaram, com natural freqüência, à barra dos tribunais. Especialmente nas 
hipóteses mais extremas e urgentes em que, sob argumento da falta de recursos 
específicos, a administração pública levanta a parede da impenhorabilidade 
dos bens públicos, na forma de uma tradição jurídica em tais situações 
ultrapassada, como se fosse possível ou necessário conter o que eminente 
jurista francês, desde a primeira metade do século passado, já denunciava 
como a revolta dos fatos contra os Códigos.

Em hipóteses dessa ordem, não só na primeira instância, mas também nos 
tribunais, já se vai consolidando o entendimento mais justo e consentâneo 
com as normas inscritas na vigente Carta Magna, que, sob esse aspecto 
bem pode chamar-se de Constituição Cidadã, e com a própria legislação 
ordinária, segundo as quais o que é preciso proteger e resguardar, em tais 
situações dramáticas, é o direito à vida, inerente e indispensável à proteção 
da cidadania e da própria dignidade humana.

A regra da impenhorabilidade, mais do que a relutância da autoridade 
pública, há de ceder lugar ao propósito superior de dar-se ao indivíduo a 
possibilidade de vencer o obstáculo de natureza legal em favor da interpretação 
que melhor se ajuste aos mais sensíveis resultados sociais e humanos 
do benefício pleiteado. A penhorabilidade desses bens, notoriamente 
constituídos por importâncias em moeda corrente e sujeitos aos aleatórios 
das proclamadas restrições orçamentárias, torna-se assim possível e inegável, 
na medida em que a falta ou a impossibilidade de outro meio coercitivo, o 
que se sacrifica, afinal, é o indeclinável direito à vida e a oportunidade de 
exercê-lo em sua plenitude.

É verdade que, em se tratando da Fazenda Pública, qualquer obrigação de 
pagar quantia certa, ainda que decorrente da conversão de fazer ou de entregar 
coisa determinada, está sujeita a rito próprio (art. 730 do CPC e art. 100 da 
CF), que não contemplam, expressamente, salvo em hipótese excepcional 
(v.g. a ordem de pagamentos de precatórios judiciários), a possibilidade de 
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execução direta, através da expropriação mediante seqüestro de dinheiro, ou 
de qualquer outro bem público, havidos como impenhoráveis.

Entretanto, em situações de inconciliável conflito entre o direito 
fundamental à saúde e o regime tradicional da impenhorabilidade dos bens 
públicos, deve prevalecer o primeiro, em ordem de absoluta prioridade.  Se 
urgente e impostergável, a necessidade da aquisição de medicamento, em 
razão e sob pena de grave comprometimento da saúde do demandante sem 
condições de realizá-la às suas próprias expensas, há de se ter por legítima, 
ante a omissão estatal do órgão público responsável, a determinação 
judicial de bloqueio de verbas públicas, como meio de efetivação do direito 
constitucionalmente assegurado.

Nesse sentido e com esse justificado entendimento, tem-se manifestado, 
com sobradas razões, a jurisprudência nacional, inclusive nas instâncias 
superiores.  De modo a confirmar-se que, atento aos reclamos sociais e em 
razão dos fatos a que se devem ajustar as regras legais e à evolução mesma do 
Direito, o Poder Judiciário, neste como em outros pontos, há muito vem se 
antecipando ao próprio legislador no elevado propósito de extrair dos textos 
legais acaso controversos a inteligência que melhor se conforme com os seus 
superiores objetivos sociais e humanos. 

Tal entendimento assim se cristaliza como obra meritória do Direito 
pretoriano e como ação objetiva do Poder Judiciário e acabará, ao que tudo 
indica, por vencer resistências apenas decorrentes da incompreensão e do 
apego exagerado dos que ainda se agarram à letra fria da lei, em detrimento 
de seu verdadeiro espírito e de sua mais importante finalidade.

A esse propósito, a eminente ministra Eliana Calmon conclui, com 
evidente acerto, em voto proferido no Agravo Regimental no Recurso 
Especial 878.441/RS – por asseverar:

“Tem prevalecido, nesta Corte, o entendimento de que é possível, 
com amparo no art. 461, § 5º do CPC, o bloqueio de verbas 
públicas para garantir o fornecimento de medicamentos pelo 
Estado. Embora venha o STF adotando a “Teoria de Reserva do 
Possível” em algumas hipóteses, em matéria de preservação dos 
direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, 
por considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter 
sua proteção postergada.”

Nessa mesma ordem de idéias, o eminente ministro Luiz Fux profligava a 
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insustentável opinião contrária ao acentuar, com justificada ênfase, que:
“A Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de 
princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real 
de suas normas, destarte, na aplicação das normas constitucionais, 
a exegese deve partir dos princípios fundamentais para os princípios 
setoriais. E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio fundador 
da República que destina especial proteção à dignidade da pessoa 
humana. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar 
ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação 
fosse cumprida.  O meio de coerção tem validade quando capaz 
de subjugar a recalcitrância do devedor.  O Poder Judiciário não 
deve compactuar com o proceder do Estado, que, condenado pela 
urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis 
à proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se 
indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais 
por ele eclipsados.” (Agravo Regimental no REsp. 888.325/RS; 
Agravo Regimental no REsp. 2006.0211753-6).
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AINDA A REFORMA  
DO JUDICIáRIO

Sérgio Rabello Tamm Renault
Advogado

O tema da reforma do Judiciário não sai da pauta de discussões políticas 
importantes do país. Vez por outra, por iniciativa de algum político, partido, 
ou em virtude de uma situação concreta,  o assunto volta à mídia, ocupa de 
novo espaços nos noticiários e parece  tornar-se atual e urgente.

Não é ruim que seja assim, afinal o Judiciário presta serviços essenciais à 
população e o seu aperfeiçoamento deve ser buscado permanentemente por 
todos que acreditam que a consolidação da democracia passa pelo fortalecimento 
de suas instituições. De alguns anos para cá, o Judiciário assumiu papel mais 
relevante na discussão de temas cruciais para o desenvolvimento do país e 
tornou-se verdadeiro protagonista dos acontecimentos mais importantes – 
isso fez com que a preocupação com o seu adequado funcionamento passasse 
a ser de toda a sociedade. O que antes parecia ser um assunto de interesse 
somente de seus membros passou a ser objeto de discussão da sociedade como 
um todo. É como se, de um momento para o outro, todos se dessem conta 
de que, no âmbito das decisões do Judiciário, encontram-se em jogo o futuro 
do país e o rumo de suas políticas públicas. A incapacidade do Judiciário em 
atender as demandas da sociedade por um sistema de justiça eficiente, célere 
e acessível torna-se também preocupação de maior importância no contexto 
das discussões sobre as reformas que a modernidade impõe ao país.  

O Poder Judiciário, muitas vezes identificado como o mais hermético 
dos poderes da República, aos poucos foi se abrindo para a sociedade e se 
tornando mais compreensível e acessível para o cidadão comum. Este é um 
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processo que faz parte da consolidação da democracia em nosso país e conta 
com a participação efetiva dos próprios juízes e de suas entidades de classe. 
O próprio processo de discussão da reforma constitucional que determinou 
a aprovação da Emenda 45 contribuiu de forma intensa para este processo e 
talvez este tenha sido o seu maior mérito. 

É também inegável que a entrada do Executivo na discussão do tema 
contribuiu para o seu aprofundamento e obtenção de resultados positivos 
importantes. Logo no início do primeiro mandato do governo Lula, em 2003, 
foi criada a Secretaria de Reforma do Judiciário, no âmbito do Ministério da 
Justiça, com o objetivo declarado de sinalizar para a sociedade como um todo 
e para a magistratura em particular que o assunto mereceria destaque político 
do governo recém-empossado. O que parecia um despropósito, ou seja, a 
criação de um órgão dentro de um poder (Executivo) para cuidar da reforma 
de um outro poder (Judiciário), mostrou-se uma iniciativa consistente na 
medida em que a Secretaria foi demonstrando que não pretendia se imiscuir 
de forma indevida e invasiva nos assuntos relacionados ao sistema judicial 
brasileiro. A ação da Secretaria foi aos poucos se mostrando respeitosa e capaz 
de contribuir efetivamente para a melhoria do funcionamento do Judiciário 
sem, com isso, interferir na ação judicante dos juízes e nos assuntos que só a eles 
interessa. A verdade é que várias ações da Secretaria obtiveram apoio explícito 
dos juízes e suas entidades representativas repercutindo positivamente para o 
desenvolvimento dos objetivos maiores da reforma.

Passados 5 anos da criação da Secretaria, algumas conclusões podem ser 
tiradas do movimento que culminou com a promulgação da Emenda 45 há 
pouco mais de 2 anos. A primeira e mais importante delas é a compreensão 
de que a reforma do Judiciário é um processo e como tal não tem dia para 
começar nem para terminar. Não foi há cinco anos que ela se iniciou nem 
foi com a promulgação da emenda que ela terminou. Tudo que ocorreu nesse 
período faz parte de um processo que traz, em si, avanços significativos para 
o sistema como um todo, mas não significa o fim do processo. Para ficar 
apenas em um exemplo relevante, vale citar a criação do Conselho Nacional 
de Justiça – todos sabemos que a sua criação encontrou muita resistência em 
setores da magistratura receosos de que o seu funcionamento pudesse gerar 
interferências indesejadas na autonomia de ação dos juízes e no processo de 
formação de suas convicções. Todos também sabemos que alguns setores 
da sociedade acreditavam que a criação do Conselho significaria a solução 



130 Revista ENM

de todos os problemas do Judiciário. Hoje podemos afirmar que o CNJ, 
apesar do seu pouco tempo de funcionamento, já demonstrou ter papel 
fundamental para o planejamento das atividades do Judiciário; contribui 
para o seu adequado funcionamento, mas não é, isoladamente, capaz de 
eliminar todas as suas mazelas. É bem verdade que o CNJ ainda se encontra 
em momento de afirmação e definição clara de seus objetivos permanentes 
e mais nobres – podemos dizer que a sua criação, de certa forma, deve ter 
frustrado os seus opositores e os seus defensores –, mas o erro é considerar 
o processo como terminado e entender que a reforma, como alguns fizeram, 
resumia-se à criação do Conselho.  

Na medida em que se compreende a reforma como um processo, composto 
de várias ações, etapas, atores e objetivos, conclui-se que algo já foi feito mas 
há ainda muito a se fazer. 

 A compreensão dessa noção de processo é que fez com que, há cinco anos, 
a reforma fosse definida como o encadeamento de ações compreendidas em 
alguns eixos fundamentais. Neste sentido, mostram-se ainda bastante atuais os 
eixos definidos naquele momento inicial: a reforma constitucional, a reforma 
da legislação infraconstitucional e a modernização da gestão do Judiciário. 
Em nenhum desses 3 eixos podemos encontrar objetivos definitivamente 
alcançados porque eles não se esgotam em si mesmos – são parte integrante 
do tal processo de reforma, relacionados entre si, fundamentais, mas não 
suficientes, isoladamente, para fazer com que o Judiciário preste mais e 
melhores serviços  para parcelas cada vez maiores da população.

A reforma constitucional trouxe avanços, e o mais importante deles foi 
a criação do Conselho Nacional de Justiça pelo significado que teve e pela 
superação de preconceitos e temores que representou. Nós sabíamos que 
aquela reforma era ainda tímida, mas fundamental como primeiro passo. 
Outros dispositivos constitucionais importantes foram inscritos na nossa 
Carta por aquela emenda, mas não se pode afirmar que ela esgotou as 
possibilidades de novos avanços. 

Algumas alterações nos códigos de processo foram também aprovadas nos 
últimos anos aperfeiçoando e modernizando a nossa legislação. Aqui também 
é necessário afirmar a noção de processo inacabado. A atualização dos códigos 
é movimento permanente e necessário como forma de a legislação processual 
acompanhar o desenvolvimento da sociedade e das relações cada vez mais 
complexas entre pessoas, empresas e instituições. A dificuldade reside 



131Revista ENM

exatamente em dar a esse movimento velocidade suficiente que permita o 
acompanhamento do desenvolvimento da sociedade e das relações que 
nela se estabelecem. De qualquer forma é importante reconhecer que nas 
reformas da legislação processual e simplificação do sistema de recursos reside 
um dos elementos importantes para que o Judiciário atenda a necessidade 
da cidadania de obter mais rapidamente o atendimento de seu direito à 
prestação jurisdicional. O desafio é obter a maior celeridade processual sem 
prejuízo das pessoas recorrerem ao Judiciário para pleitear o reconhecimento 
de algum direito.

O terceiro eixo diz respeito à modernização da gestão do Judiciário. Trata-
se, também, de processo contínuo que merece atenção pelos importantes 
resultados positivos que pode trazer para o funcionamento do Judiciário. A 
informatização, a incorporação de novas tecnologias e procedimentos mais 
racionais devem ser compreendidos como exigência dos nossos tempos a 
permitir que o Judiciário torne-se apto a atender as necessidades da sociedade. 
A carência de recursos e o excesso de formalismo dos procedimentos 
jurisdicionais são entraves que certamente dificultam que se atinja o objetivo 
de maior racionalidade administrativa – o contraponto há de ser a valorização 
de práticas inovadoras e criativas implementadas em diversos juízos e 
tribunais. A verdade é que há muito sendo feito em todo o país em termos 
de implantação de práticas mais racionais de administração da atividade 
jurisdicional. Ocorre que, muitas vezes, tais práticas são implementadas 
isoladamente, não repercutem e não se tornam exemplos a serem seguidos 
em outros juízos. Nesse sentido, iniciativas como o Prêmio Innovare – o 
Judiciário do Século XXI (projeto conjunto da Secretaria de Reforma do 
Judiciário do Ministério da Justiça, AMB Brasileiro, Conamp e Abedep, 
com patrocínio da Cia. Vale do Rio Doce [Vale]) – merecem destaque, já 
que permitem a divulgação e replicação de práticas bem-sucedidas de gestão, 
valorizam a inovação e a gestão mais racional do sistema judicial.

O processo de uma reforma complexa pressupõe mudanças culturais 
relevantes, a necessidade de rompimento de práticas obsoletas e quebra 
de paradigmas arcaicos, o que deve contar com o auxílio dos debates nos 
cursos de formação jurídica e nas escolas da magistratura – estas, arejadas 
com a mentalidade mais aberta e modernizante das novas lideranças da 
Magistratura, deverão cumprir papel determinante na construção de uma 
nova cultura.  
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QUATRO PERGUNTAS E 
QUATRO RESPOSTAS SOBRE 
O AMiCuS CuriAe

Cassio Scarpinella Bueno
Mestre, Doutor e Livre-docente em direito processual civil pela PUCSP. 
Professor-doutor dos cursos de Graduação, Especialização, Mestrado 
e Doutorado da PUCSP. Membro do Instituto Brasileiro de Direito 
Processual, do Instituto Iberoamericano de Direito Processual e da 
International Association of Procedural Law. Advogado em São Paulo

1) O que é amicus curiae?
Muito se tem escrito nas letras jurídicas brasileiras mais recentes sobre o 

amicus curiae. Quem ou o que ele é? De onde ele surgiu? O que ele faz ou pode 
fazer em juízo ou fora dele e assim por diante. Estas muito breves considerações 
têm a finalidade precípua de apresentar respostas a estas questões com o intuito 
de fomentar o debate que deve existir em torno desta figura.

A origem do amicus curiae não é clara na história do Direito. Há autores 
que afirmam estarem suas origens mais remotas no Direito Romano; outros, 
com base em ampla documentação, sustentam que a figura vem do Direito 
inglês, com uso freqüente desde o século XVII, de onde, gradativamente, 
passou a ter ampla atuação também no Direito norte-americano. A doutrina 
norte-americana é a mais completa e desenvolvida sobre a figura.

Tem sido bastante comum entre as nossas letras a afirmação de que o 
amicus curiae é o “amigo da Corte” ou o “colaborador da Corte”. Não há razão 
para discordar destas afirmações, mas elas são claramente insatisfatórias em 
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todos os sentidos. É que o nosso Direito não conhece, pelo menos como este 
nome, um “amigo” ou um “colaborador” da “Corte”, mesmo que se entenda 
por “Corte” os Tribunais ou, de forma ainda mais ampla, o Poder Judiciário. 
Assim, é inócuo, porque é vazio de significado para a experiência jurídica 
brasileira, ‘traduzir’ a expressão amicus curiae para o vernáculo. Ela, mesmo 
quando traduzida, não tem referencial na nossa história jurídica e, por isto, 
fica carente de verdadeira identificação. É o mesmo que traduzir a palavra 
table para o português. Se não se sabe o que é uma “mesa”, para quê ela serve, 
como ela se parece, é inócua a tradução. Falta referência. E mais: quando 
faço referência a table é bem provável que se pense que estou me valendo 
de uma palavra inglesa para me referir a “mesa”. Mas não necessariamente. 
Table também é palavra que, em francês, significa a mesma coisa. E mais: 
tanto em inglês como em francês,  também pode ser usado como “quadro 
sinótico” e, por isto, a busca do “referencial” a que fiz alusão há pouco redunda 
necessariamente na busca do adequado contexto do uso da palavra. Não é 
diferente o que se dá com relação ao amicus curiae: é insuficiente sua “tradução 
vernacular”; é mister encontrar o seu referencial e seu contexto de análise no 
Direito brasileiro. Só assim é que as questões que abrem estas linhas podem, 
com algum grau de satisfação, ser respondidas.

Por esta razão é que, em trabalho a que me dediquei ao tema — “Amicus 
curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático”, publicado pela 
Editora Saraiva, de São Paulo, no ano de 2006 e que ganhou nova edição em 
2008 —, busquei, no Direito brasileiro, os referenciais mais próximos do que, 
de acordo com a experiência estrangeira, é o amicus curiae. Não me parece 
nem um pouco despropositado equiparar o amicus curiae a uma das funções 
que, entre nós, o Ministério Público sempre exerceu e continua a exercer – a de 
fiscal da lei (custos legis) – e, em menor escala, ao perito ou, mais amplamente, 
a um mecanismo de prova no sentido de ser uma das variadas formas de levar 
ao magistrado, assegurada, por definição, sua imparcialidade, elementos que, 
direta ou indiretamente, são relevantes para o proferimento de uma decisão. 

É como se dissesse que o amicus curiae faz as vezes de um “fiscal da lei” — e 
não do fiscal da lei que o Direito brasileiro conhece, que é o Ministério Público 
— em uma sociedade incrivelmente complexa em todos os sentidos; como se 
ele fosse o ‘portador’ dos diversos interesses existentes na sociedade civil e no 
próprio Estado, colidentes ou não entre si, e que, de alguma forma, tendem a 
ser atingidos, mesmo que em graus variáveis, pelas decisões jurisdicionais. Ele, 
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o amicus curiae, tem que ser entendido como um adequado ‘representante’ 
destes interesses que existem, queiramos ou não, na sociedade e no Estado 
(“fora do processo”, portanto), mas que serão afetados, em alguma medida, 
pela decisão a ser tomada “dentro do processo”. O amicus, neste sentido, atua 
em juízo em prol destes ‘interesses’ e é por isto mesmo que, na minha opinião, 
sua admissão em juízo depende sempre e em qualquer caso da comprovação 
de que ele, amicus, apresenta-se no plano material (isto é: “fora do processo”) 
como um “adequado representante destes interesses”.

E mais: no trabalho a que já fiz alusão, também busquei o adequado contexto 
de análise da figura. Para quê um “amicus curiae”? Não basta o nosso “fiscal da 
lei”? As respostas a estas perguntas estão necessariamente relacionadas. O amicus 
curiae, no Direito brasileiro, tem tudo para desempenhar um papel paralelo e 
complementar à função exercida tradicionalmente pelo custos legis, justamente 
porque uma das características mais marcantes da sociedade e do Estado atuais 
é o pluralismo. O transporte para o plano do processo deste pluralismo é 
providência inarredável sob pena de descompasso entre o que existe “fora” e 
“dentro” dele. Como estes interesses não são necessariamente “subjetiváveis” 
nos indivíduos, faz-se mister encontrar quem o Direito brasileiro reconhece 
como seu legítimo portador. É este o contexto adequado de análise do amicus 
curiae. Não é diverso, de resto, com o que a história jurídica nacional recente 
experimentou relativamente às ações coletivas: quem tem condições de atuar 
em nome de uma dada coletividade em juízo? Quem tem “legitimidade” para 
tutelar, em juízo, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos? 

Assim, a pergunta “o que é amicus curiae?” deve ser entendida como “quem 
pode desempenhar o papel do amicus curiae no Direito brasileiro?”, isto é, 
quem pode levar ao Estado-juiz as vozes dispersas da sociedade civil e do 
Estado naqueles casos que, de uma forma ou de outra, serão sensivelmente 
afetadas pelo que vier a ser decidido em um dado caso concreto?

Neste contexto de análise, não há como recusar ser, o amicus curiae, agente 
do contraditório, entendido em amplitude diversa daquela em que, em geral, 
nossa doutrina se refere a ele. “Contraditório” no sentido de “cooperação”, 
de “coordenação”, de “colaboração”, numa leitura generosa do “modelo 
constitucional do processo civil brasileiro”, mas também — e a partir desta 
perspectiva de análise — dos arts. 339 e 341 do Código de Processo Civil. 
“Contraditório presumido”, “contraditório institucionalizado”: contraditório 
entendido à luz de uma sociedade e de um Estado plural.
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2) O amicus curiae é previsto no Direito brasileiro?
Só há uma regra de direito positivo no Brasil que se refere expressamente 

ao amicus curiae no Direito brasileiro. Trata-se do art. 23, § 1º, da Resolução 
no 390/2004 do Conselho da Justiça Federal. 

Na Lei nº 9.868/1999, que regula o procedimento da ação direta de 
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, contudo, 
há previsão ampla o suficiente para albergar a atuação do amicus curiae. 
Refiro-me ao seu art. 7º, § 2º. Esta mesma lei, ao incluir três parágrafos no 
art. 482 do Código de Processo Civil, fornece, para o incidente de declaração 
de inconstitucionalidade regulado pelos art. 480 a 482 do CPC, o mesmo 
subsídio. O mesmo pode ser dito com relação ao incidente de uniformização 
de jurisprudência de que se ocupa o § 7º do art. 14 da Lei nº 10.259/2001, que 
cria e disciplina o Juizado Especial Federal, que, aliás, é o objeto de disciplina 
da referida Resolução nº 390 do Conselho da Justiça Federal. O Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal foi alterado recentemente para admitir 
que “quaisquer terceiros” — e pela amplitude da previsão não há razão para 
excluir o amicus curiae — sustentem oralmente suas razões nos julgamentos 
perante o Plenário ou perante as Turmas (art. 131, § 2º).

No mais, há diversos outros diplomas legislativos que, embora não tratem 
do amicus curiae, admitem intervenções diferenciadas de terceiro que, na minha 
opinião, é o que basta, analisadas as previsões no seu devido contexto, para 
verificar que esta situações correspondem, ou, quando menos, são bastante 
próximas da intervenção do amicus curiae tal qual admitida nos ordenamentos 
jurídicos estrangeiros que o conhecem. Assim, apenas para ilustrar a minha 
afirmação, no art. 5º da Lei nº 9.494/1997 (pessoas jurídicas federais de 
Direito público); no art. 31 da Lei nº 6.385/1976 (Comissão de Valores 
Mobiliários); no art. 89 da Lei nº 8.884/1994 (Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica) e o art. 49 da Lei nº 8.906/1994 (Ordem dos Advogados 
do Brasil).

O que é relevante destacar, contudo, é que a admissão do amicus curiae 
para desempenhar o papel que, no Direito estrangeiro, ele desempenha (e 
que para nós, vale o destaque, é, em largas linhas, exercido pelo Ministério 
Público quando atua na qualidade de fiscal da lei) não depende de expressa 
previsão legislativa. Ela decorre do sistema processual civil, isto é, das próprias 
normas de direito processual civil quando analisadas, como devem ser, desde 
a Constituição Federal ou, como prefiro, desde o “modelo constitucional 
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do processo civil”. Foi a partir desta visão que a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal desenvolveu o instituto no âmbito do controle concentrado 
de constitucionalidade (aí entendidas as ações direta de inconstitucionalidade, 
declaratória de constitucionalidade e a argüição de descumprimento de 
preceito fundamental), no que foi seguida por alguns Tribunais de Justiça no 
exercício do controle de constitucionalidade das leis municipais. 

3) Qual é a função primordial do amicus curiae em juízo?
A função do amicus curiae é a de levar, espontaneamente ou quando 

provocado pelo magistrado, elementos de fato e/ou de direito que de alguma 
forma relacionam-se intimamente com a matéria posta para julgamento. É 
por isto que me refiro insistentemente ao amicus curiae como um “portador 
de interesses institucionais” a juízo. Ele atua, no melhor sentido do fiscal da 
lei, como um elemento que, ao assegurar a imparcialidade do magistrado 
por manter a indispensável terzietà do juiz com o fato ou o contexto a ser 
julgado, municia-o com os elementos mais importantes e relevantes para o 
proferimento de uma decisão ótima que, repito, de uma forma ou de outra 
atingirá interesses que não estão direta e pessoalmente colocados (e, por isto 
mesmo, defendidos) em juízo. 

A percepção desta forma de intervenção que não depende necessariamente 
da convocação do magistrado, e sua sistematização, isto é, a sua compreensão 
mais ampla no direito processual civil brasileiro só tem a contribuir com a 
qualidade das decisões do nosso Judiciário e com sua aproximação com a 
sociedade civil organizada e do próprio Estado brasileiro em suas diversas 
manifestações e níveis.

4) Qual relação pode ser traçada entre os precedentes 
jurisdicionais e o amicus curiae?

Entendo que a atuação do amicus curiae é e deve ser a mais variada possível. 
Na prática do foro, a figura tem sido amplamente admitida pelo STF nas 
ações diretas de inconstitucionalidade e nas argüições de descumprimento de 
preceito fundamental. Mas, acredito que não há qualquer óbice, muito pelo 
contrário, da figura ser amplamente aproveitada e generalizada. A situação 
retratada com relação à Súmula 309 do STJ tem tudo para ilustrar bem as 
diversas facetas que a figura pode assumir no dia-a-dia do foro.

Por isto mesmo é que me parece bastante desejável que a compreensão 
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desta figura vá muito além das poucas situações que, de uma forma mais ou 
menos clara, a lei dá a entender que ela não é de toda estranha do Direito 
brasileiro.

A possibilidade (e, mais do que isto, a necessidade) do alargamento da 
admissão do amicus curiae para além daqueles casos com a finalidade de suprir 
o que me parece poder ser chamado de “déficit democrático da atuação do 
Judiciário brasileiro” é um dos objetivos da minha pesquisa. Mais ainda, vale a 
ênfase, quando os “precedentes jurisdicionais”, não só dos Tribunais Superiores, 
assim entendidos o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, 
mas, também dos Tribunais de segundo grau de jurisdição, os Tribunais de 
Justiça e os Tribunais Regionais Federais, e, até mesmo, as “sentenças dos 
juízos” (e refiro-me, aqui, ao novel art. 285-A do CPC, introduzido pela 
Lei nº 11.277/2006), têm o condão de alterar o procedimento do processo, 
abreviando-o em alguma medida mais ou menos clara e, até mesmo, vinculando 
o resultado a ser alcançado. Louvável a iniciativa, neste particular, de previsão 
de atuação do amicus curiae — embora com o nome genérico de “terceiros” ou 
de “terceiros sem interesse estritamente jurídico” — na lei que regulamenta as 
“súmulas vinculantes” expedidas pelo STF (Lei nº 11.417, art. 3º, § 2º) e na 
regulamentação da repercussão geral para fins de admissibilidade do recurso 
extraordinário (art. 543-A, § 6º do Código de Processo Civil, introduzido pela 
Lei nº 11.418/2007).

Assim, para ir direto ao ponto, a prévia oitiva da sociedade civil organizada 
e do próprio Estado, em suas diversas órbitas de interesse, para fixar da melhor 
maneira possível (entendida esta expressão no seu sentido comum e amplo), o 
conteúdo do “precedente jurisdicional” não pode mais ser olvidado. O que os 
Tribunais decidem hoje vincula procedimentalmente e, até mesmo, o conteúdo, 
do que se decidirá amanhã. É esta uma tendência inegável das alterações que, 
há mais de quinze anos, vêm sendo feitas no processo civil brasileiro. É ler, 
apenas para ilustrar o acerto da afirmação, a transformação do art. 38 da Lei nº 
8.038/1990 no atual art. 557 do CPC, com a redação da Lei nº 9.756/1998. 
É ler o § 1º do art. 518 do CPC, na redação da Lei nº 11.276/2006; é ler o 
já mencionado art. 285-A do CPC. É o que se verifica também no Projeto de 
Lei da Câmara nº 117/2007, já enviado à sanção presidencial, que se ocupa 
do que é chamado de “recursos especiais repetitivos”. No art. 543-C, § 4º, 
a ser inserido no Código de Processo Civil, o relator poderá ouvir pessoas, 
órgãos ou entidades representativas com interesse na controvérsia, a depender 
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da relevância da matéria. Isso, frise-se, sem dispensar a oitiva do Ministério 
Público na qualidade de fiscal da lei, nos termos do novo § 5º do mesmo art. 
543-C.

Essa alteração de paradigma da própria atuação jurisdicional leva à 
formulação de algumas perguntas bastante significativas: as condições pelas 
quais os Tribunais decidem hoje são suficientes para afastar críticas ao seu 
entendimento? Todas as alegações pertinentes pró e contra uma dada tese 
foram suficientemente enfrentadas? A participação ampla do amicus curiae 
neste processo decisório é condição de legitimação destas decisões, cuja função 
última é valerem como paradigmas para os casos futuros. É neste sentido que o 
amicus curiae tem tudo para desempenhar o inafastável papel de “contraditório 
presumido” ou “contraditório institucionalizado” a que fiz referência acima.

O que há para se esperar por ora é que a alteração da Súmula 309 do STJ 
seja entendida, analisada e divulgada como “paradigmática” da função a ser 
desempenhada pelo amicus curiae; que outras entidades de classe — adequadas 
representantes de “interesses institucionais” — possam despertar para esta 
realidade e fazer ouvir em juízo as mesmas vozes que representam fora dele. 
Tudo em prol do fortalecimento das instituições e da própria sociedade civil 
brasileira.
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A UNIãO E A FORÇA 
ASSOCIATIVA NO BRASIL 

COM A CRIAÇãO  
DA JUSPREV

Maria Tereza Uille Gomes 
Morgana de Almeida Richa

Luiz Fernando Baldi 1

 

 
A Jusprev é a Previdência Associativa do Ministério Público e da Justiça 

Brasileira lançada oficialmente em 06 de dezembro de 2007, a qual traz 
consigo a chancela da maior união formal de Associações de carreiras jurídicas 
públicas do Brasil, na defesa do interesse comum de seus associados, familiares 
e do desenvolvimento nacional. Essa tem por objetivo a administração e a 
execução de planos de benefícios de natureza previdenciária, sem aporte de 
recursos públicos e sem fins lucrativos. É a primeira Previdência Associativa de 
Membros e Servidores da Administração Direta do Brasil e que, sem dúvida, 
trará consigo a marca do poder corporativo e do investimento no capitalismo 
social.  

Trata-se emblematicamente de uma grande idéia já consolidada, que 
fortalece a simbiose entre as Associações de Classe e reforça o vínculo dessas 
com seus associados, criando atrativo para novas adesões de associados e 
familiares, oferecendo-lhes um plano adequado ao perfil da classe, com a marca 

1 Os autores são, respectivamente, Presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, Juíza do 
Trabalho TRT 9ª Região e Procurador do Estado do Paraná. 
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da segurança e credibilidade de um plano co-administrado por representantes 
das Associações. 

A Previdência Associativa é uma criação que interfere no cenário 
macroeconômico, enquanto processo de construção social, em face à chegada 
de novos atores institucionais, legitimados como embriões do novo capitalismo 
institucional ou capitalismo social, com olhos curiosos e perfil de investidor 
hábil, capaz de enxergar de forma diferenciada o mercado de capitais e 
valorizar as bases que permitam efetivamente promover o desenvolvimento 
nacional e garantir o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando 
melhores condições de vida digna para todos os participantes que aderirem ao 
plano ou instituírem a renda educacional para beneficiários carentes. Eis aí a 
construção da rede de saberes que permeia o diálogo entre direitos humanos e 
desenvolvimento e que semeia a educação de qualidade para todos como vetor 
de cidadania plena.

A Previdência Associativa é um dos segmentos da Previdência 
Complementar, que no Brasil teve início em 2004, cuja designação tem sido 
consagrada para “nomear um segmento dos planos de previdência privada 
operados por fundo de pensão”2. A diferença entre os planos de benefícios 
tradicionais e os planos de benefícios associativos é que estes últimos dispensam 
a figura do patrocinador e amparam-se na figura das instituidoras, que são as 
Associações.  A poupança de longo prazo com o direito de receber uma renda 
ou uma “pensão” é uma riqueza individual de alto valor agregado que reflete 
no âmbito familiar, e esta cultura deve ser incentivada pelas Associações.

A Jusprev é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, 
fundação sem finalidades lucrativas. Desta forma, os ganhos líquidos dos 
investimentos dos recursos dos participantes de planos de previdência são 
repassados integralmente para a reserva de poupança individual, sem que 
haja solidariedade, sequer, nas hipóteses de risco (morte e invalidez, por ser 
contratada empresa seguradora), sendo o ingresso no plano facultativo.    

O objetivo deste trabalho é o de situar a previdência associativa no contexto 
do sistema previdenciário brasileiro e tecer comentários sobre o modelo de 
gestão da Jusprev e outras vantagens que ela oferece aos associados. 

A Constituição Federal de 1988 criou uma série de direitos previdenciários 

2 Artigo sobre A Previdência Associativa e o Capitalismo Social. Leonardo André Paixão. Versão deste 
artigo foi publicada também sob o título “A previdência complementar no Brasil e o capitalismo social” 
em: GÓES, Wagner de (Coordenador). Papel dos fundos de pensão na formação da economia brasileira: 
capitalismo social. São Paulo: Abrapp/ICSS/Sindapp, 2007, p. 53-80.  
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sem, contudo, indicar a fonte de custeio, o que gerou déficit no sistema. 
Gradativamente a legislação foi sendo aprimorada, ao longo dos anos, com 
intuito de buscar um equilíbrio atuarial entre receitas e despesas.

O Sistema Previdenciário no Brasil está estruturado em três regimes:
a) regime geral da previdência social (art. 201 da CF);
b) regime de previdência dos servidores públicos (art. 40 da CF);
c) regime de previdência complementar ou regime de previdência privada 

(origem – art. 202 da CF);
Os dois primeiros regimes referem-se à previdência pública (oficial, básica 

e obrigatória). Como destaca Artur Bragança de Vasconcellos Weintraub, o 
Regime Geral de Previdência Social tem por base um plano de benefício definido, 
regrado pela repartição simples. No regime de repartição simples, quem 
trabalha paga pelos benefícios de quem já está aposentado. Esta é a chamada 
“solidariedade intergerações”3, o que não ocorre na previdência associativa, 
pois não há este tipo de solidariedade, é um sistema de capitalização. 

O regime de previdência dos servidores públicos – no qual estão inseridos os 
integrantes de carreiras jurídicas públicas e potenciais participantes da Jusprev 
–, desde a Constituição Federal de 1988 vem apresentando um cenário de 
profundas mudanças e instabilidade. 

O exemplo disto são as sucessivas Emendas Constitucionais nº 20/98, 
41/03 e 47/05, que alteram as regras alusivas ao tempo de serviço, ao tempo 
de contribuição, à idade mínima, à integralidade dos proventos e pensões, à 
paridade, dentre outras. 

A instabilidade do cenário em relação ao regime de previdência dos 
servidores públicos nos faz sempre insistir na prevalência dos direitos 
adquiridos. Contudo, não há como fechar os olhos para a necessidade de 
buscar novas alternativas, sobretudo, em face do disposto no artigo 40, inciso 
I, da Constituição Federal (proventos proporcionais ao tempo de contribuição 
em hipóteses de acidente de trânsito não decorrente de acidente em serviço), 
no limite imposto pela lei nº 10.887 de 2004 (impacta na integralidade e na 
paridade), na elevada contribuição tributária, e cuja tendência é piorar para a 
geração futura de nossos filhos.     

O terceiro regime, que é o que nos interessa para fins de previdência 
associativa, é o regime de previdência complementar, também conhecido como 

3 WEINTRAUB, Arthur Bragança de Vasconcellos. Previdência Privada. Doutrina e Jurisprudência. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 48. 
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regime de previdência privada, por força da dicção constitucional prevista no 
artigo 202 da Constituição Federal, que preceitua:

“O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado 
de forma autônoma em relação ao regime de previdência social, será facultativo, 
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e 
regulado por lei complementar.”

A previdência complementar no Brasil, num contexto histórico, pode ser 
analisada em três fases. Antes de 1977, durante a vigência da Lei nº 6.435/77, 
e a partir da Emenda Constitucional nº 20/98. 

Antes da Lei nº 6.435/77, não havia uma sistematização legislativa que 
organizasse as entidades privadas de previdência, as quais ora se submetiam 
ao Código Civil, ora se submetiam a outras normas comerciais ou de seguro 
privado. 

A Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, inaugurou a segunda fase histórica 
da previdência complementar no Brasil, ao disciplinar sobre os fundos de 
pensão enquanto entidades captadoras de poupança popular.

A terceira fase da previdência complementar fechada surgiu em 1998, mais 
de 30 anos após a referida lei que regulamentou os fundos de pensão, com 
o advento da Emenda Constitucional nº 20/98. Em decorrência da referida 
emenda, coexistem hoje três regimes de previdência complementar, que visam 
permitir uma continuidade no padrão de vida da pessoa, complementando ou 
não uma aposentadoria oficial e que marcam uma fase de modernização na 
legislação que regulamenta a matéria, inclusive no que tange a responsabilidade 
civil, administrativa e criminal dos administradores e gestores, de modo a dar 
maior confiabilidade no sistema. 

 São eles:
a) o regime de previdência complementar, privado e facultativo, operado 

por entidades fechadas de previdência complementar (ex: “fundos de pensão” 
e previdência associativa – em cujo segmento está inserido a Jusprev) ou por 
entidades abertas de previdência complementar (ex: PGBL oferecido nos 
Bancos a qualquer pessoa e com fins lucrativos). Decorre do artigo 202 da CF 
e da Lei Complementar nº 109/01. 

b) o regime de previdência complementar que, em um dos pólos da relação 
figura a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, inclusive suas 
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas 
direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de entidades fechadas de 
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previdência complementar, e suas respectivas entidades fechadas, a que se 
referem o artigo 202, parágrafos 3º a 6º da Constituição Federal e o disposto 
na Lei Complementar nº 108/01.

c) o regime de previdência complementar do servidor público, previsto no 
artigo 40, parágrafos 14 a 16 da Constituição Federal, observado o disposto 
no artigo 202 da Constituição Federal.  

Portanto, a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, 
trouxe um novo cenário, mudando o Sistema Previdenciário. É preciso que 
se visualize aqui um recorte profundo e a aprovação constitucional de dois 
grandes caminhos a serem descortinados naquilo que aqui nos interessa. 

Trata-se da criação de duas espécies diferentes de previdência complementar: 
a previdência complementar do servidor público, gerida pelo Estado, e 
a previdência associativa criada e administrada com o apoio direto das 
Associações, com a gestão terceirizada e sem qualquer ingerência do Poder 
Público na destinação dos recursos – esta que tem como público alvo não 
apenas os agentes políticos, mas também os seus familiares. 

A primeira, conhecida como previdência complementar oficial do servidor 
público, trata da possibilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios instituírem regime de previdência complementar para os 
seus respectivos servidores, podendo fixar por lei um limite máximo para o 
valor das aposentadorias e pensões. A implementação depende da aprovação 
de projeto que tramita no Congresso Nacional, o qual tem recebido fortes 
críticas e demanda uma séria e aprofundada discussão, uma vez que refletirá 
em especial nos servidores que futuramente vierem a ingressar no serviço 
público. As novas regras no tocante ao teto máximo, se aprovadas, não se 
aplicam aos atuais servidores, salvo se este quiser exercer o direito de opção 
(CF, art. 40, parágrafos 14, 15 e 16).

A segunda, que é a que nos interessa abordar com maior profundidade, é a 
possibilidade constitucional de criação da previdência associativa. A Emenda 
Constitucional nº 20/98 foi o marco constitucional que modificou o sistema 
de previdência social e o divisor de águas que permitiu a criação do regime 
de previdência privada na modalidade de previdência associativa, remetendo 
à lei complementar dispor a respeito. Decorridos pouco mais de dois anos da 
referida emenda, entrou em vigor a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio 
de 2001, que trata do Regime de Previdência Complementar.

A Lei Complementar nº 109/01 também é um marco legislativo muito 
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importante no quadro evolutivo do regime de previdência complementar.  
Notabiliza-se, dentre outras, pelas seguintes características: a) alterou a 
sistemática anterior e revogou a Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977; b) 
fixou que o regime de previdência complementar é operado por entidades de 
previdência complementar que têm por objetivo principal instituir e executar 
planos de benefícios de caráter previdenciário; c) elencou os objetivos da ação do 
Estado; d) manteve a classificação das entidades de previdência complementar 
em fechadas e abertas e aprimorou as regras; e) fixou normas para os Planos 
de Benefícios de entidades fechadas e abertas; f ) definiu quem pode ter acesso 
às entidades e quais as normas principais a serem seguidas; g) dispôs sobre a 
fiscalização, a intervenção, a liquidação extrajudicial e o regime disciplinar.

A Previdência Associativa, portanto, teve seu primeiro marco regulatório 
de abertura com a Emenda Constitucional nº 20/98 e foi através da Lei 
Complementar nº 109/01 que se estabeleceu a possibilidade de criação de uma 
entidade, em forma de fundação sem fins lucrativos, pelas pessoas jurídicas de 
caráter profissional, classista ou setorial, denominadas instituidoras (art. 31, 
inciso II, LC nº 109/01).

A Lei Complementar nº 109, em 2001, permitiu expressamente a 
criação da previdência associativa, mas a matéria precisava ainda ser objeto 
de normatização (art. 5º, LC nº 109/01). Sobreveio então a normatização 
da matéria através do Conselho de Gestão da Previdência Complementar 
(Decreto nº 4.678), órgão colegiado integrante da estrutura básica do 
Ministério da Previdência Social, ao qual cabe exercer as competências de 
regulação, normatização e coordenação das atividades das entidades fechadas 
de previdência complementar.

O Conselho de Gestão da Previdência Complementar, integrado por oito 
Membros e presidido pelo Ministro de Estado da Previdência Social, passou 
a editar várias resoluções a respeito da previdência complementar, dentre as 
quais a Resolução nº 12, de 17/09/2002, que no parágrafo único do artigo 2º 
estabelece: 

“Poderão ser instituidores:
 I – os conselhos profissionais e entidades de classe nos quais seja 
necessário o registro para o exercício da profissão;
II – os sindicatos, as centrais sindicais e as respectivas federações e 
confederações;
III – as cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes 
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de profissões regulamentadas;
IV – as associações profissionais, legalmente constituídas;
V – outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, 
não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas pelo órgão 
fiscalizador” 

A previdência associativa, portanto, passou a ser uma realidade concreta, 
capaz de apresentar um crescimento surpreendente no cenário que até então 
se verificava no País. Em 2004, a Secretaria de Previdência Complementar, 
responsável pela autorização de funcionamento, fiscalização e normatização 
passou a acompanhar o início dos primeiros planos de previdência criados no 
Brasil, através de sindicatos, entidades associativas, cooperativas e conselhos 
de profissionais liberais. 

A previdência associativa teve seu primeiro fundo instituído em 2004. 
Nos últimos três anos, mais de 200 entidades se uniram e formaram planos 
de previdência associativa. Como exemplos da expansão dos planos de 
previdência associativa podem ser citados os instituídos pela Ordem dos 
Advogados em vários Estados (OABs Seccionais de MG, SC, SP, PR), em 
especial a Associação dos Advogados de São Paulo – que atingiu cerca de 5 mil 
advogados em menos de um ano de formação –, o da Fecomercio – Federação 
do Comércio do Estado de São Paulo –, Associação Comercial do Paraná, 
Força Sindical e a Unicred Central de Santa Catarina. 

Em 14 de maio de 2007 foi realizado o 1º Encontro Nacional de Previdência 
Associativa em São Paulo. O presidente da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) confirmou, durante sua 
apresentação, a tendência de crescimento dos planos de previdência associativa. 
“Uma pesquisa realizada pela Abrapp, com os dez maiores sindicatos e dez 
órgãos de classe do Brasil, constatou o potencial de 4 milhões de novos 
associados”, disse Fernando Pimentel de Melo, conforme notícia veiculada em 
boletim informativo da entidade.

Nos dias 8 e 9 de janeiro de 2007, a convite da Associação Paranaense 
do Ministério Público, Associações do Ministério Público, da Magistratura, 
dos Procuradores do Estado e das Cooperativas de Crédito se reuniram em 
Florianópolis para discutir o projeto de criação de uma entidade nacional de 
previdência complementar para carreiras jurídicas públicas. Nos dias 25 e 26 
de janeiro as Associações interessadas voltaram a se reunir para aprofundar as 
discussões com especialistas da área sobre o Estatuto e Regulamento. Em 26 
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de fevereiro foi realizada reunião em Natal, para facilitar geograficamente a 
discussão do tema com Associações de classe do Norte e Nordeste. Finalmente, 
nos dias 26 e 27 de março de 2007, presidentes de várias Associações de Classe 
se reuniram em Curitiba e deliberaram pela criação da Jusprev, cujo encontro 
contou com a presença do então Secretário de Previdência Complementar 
Leonardo Paixão.

Assim, dezenove Associações de Classe de âmbito nacional, regional e 
estadual se uniram em torno do propósito de oferecer aos seus membros e 
familiares, através de entidade própria, uma previdência segura, de baixos 
custos e rentabilidade diferenciada, e criaram a Jusprev. Fixaram o prazo de 
seis meses para que outras Associações pudessem aderir nas mesmas condições 
que as Associações Instituidoras Fundadoras.  

O Estatuto da Jusprev e o Regulamento do Planjus foram aprovados 
e sancionados pela Secretaria de Previdência Complementar através das 
Portarias nº 1.416, publicada no DOU de 15/08/2007, e nº 1.885, publicada 
no DOU em 19/11/2007. Após, ocorreram três pré-lançamentos nacionais 
para marcar o início de publicização da criação da entidade, realizados 
em setembro durante o Encontro Nacional dos Juízes Estaduais (Enaje) 
e o Congresso Nacional do Ministério Público, e em outubro durante o 
Congresso Nacional dos Procuradores do Estado, foi a vez do lançamento 
oficial da entidade no dia 6 de dezembro de 2007, em Brasília, no Salão do 
Hotel Blue Tree Park. 

Decorridos os seis meses para que outras Associações de Classe pudessem 
aderir à Jusprev, o resultado foi surpreendente. Além das dezenove, mais vinte 
e seis Associações de Classe aderiram à Jusprev, totalizando assim, em menos 
de um ano, quarenta e cinco Associações Instituidoras Fundadoras, o que 
demonstra, em primeiro lugar, a união e a força associativa, a confiança no 
projeto, a credibilidade nos órgãos representativos e a responsabilidade perante 
os associados4.  Novas adesões estão sendo esperadas e a tendência da Jusprev 
é a de expansão rápida.

Desta forma, foi vencida a primeira etapa, de natureza política, jurídica 
e técnica, para que os dirigentes Associativos discutissem e se convencessem  
que o modelo escolhido era o mais adequado e seguro. 

4 Quadro Anexo mostra a relação das 45 Associações Instituidoras Fundadoras. As Cartas de Florianópolis 
I e II, Natal e Curitiba que retratam a síntese das reuniões que precederam a criação da Jusprev estão dispo-
níveis no site oficial da Associação Paranaense do Ministério Público (www.apmppr.org.br)
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A segunda etapa terá início a partir de abril de 2008, quando será realizada 
reunião em Brasília, com os presidentes das quarenta e cinco Associações 
de Classe, para discutir a implantação gradativa do plano de vendas a nível 
nacional. 

Cabe agora tecer alguns aspectos legais sobre a estruturação da entidade de 
previdência associativa Jusprev, do plano de gestão do fundo de pensão e da 
responsabilidade dos dirigentes.

A Jusprev, de acordo com a legislação vigente, está estruturada na forma 
preconizada por seu Estatuto e deverá terceirizar a gestão dos recursos 
garantidores do plano de benefícios mediante a contratação de instituição 
especializada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou órgão equivalente 
(art. 31, parágrafo 2º, inciso I, da LC nº 109/01).

Cabe aos órgãos colegiados da Jusprev definir qual será a política de 
investimentos da entidade e quem serão os gestores do ativo e do passivo, 
sendo vedado à entidade o exercício da gestão dos recursos previdenciários.

A política de investimentos não é livre, está sujeita aos critérios e normas 
fixados em lei e em resoluções dos órgãos competentes. Nos termos do artigo 
9º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 109/01, a aplicação dos recursos será 
feita conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

O Conselho Monetário Nacional, através da Resolução nº 3.456, de 1º de 
junho de 2007, dispôs sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores 
dos planos de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência 
complementar. 

A Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência 
Social, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, nas suas 
respectivas áreas de competência, também poderão adotar medidas e baixar 
normas necessárias à execução do disposto na Resolução nº 3.456. O Conselho 
de Gestão da Previdência Complementar poderá ainda estabelecer diretrizes 
aos administradores da entidade fechada de previdência complementar.

Os recursos garantidores dos planos de benefícios devem ser alocados, 
de acordo com a política definida pela entidade, em quaisquer dos seguintes 
segmentos de aplicação: 

I.    segmento de renda fixa;
II.   segmento de renda variável;
III.  segmento de imóveis;
IV.  segmento de empréstimos e financiamentos;
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No segmento de renda fixa, os investimentos segundo o correspondente 
risco de crédito devem ser classificados nas seguintes carteiras: carteira de 
renda fixa com baixo risco de crédito ou carteira de renda fixa com médio e 
alto risco de crédito. Incluem-se na carteira de renda fixa com baixo risco de 
crédito os títulos de emissão do Tesouro Nacional, dentre outros elencados no 
artigo 9º do anexo à Resolução nº 3.456.

No segmento de renda variável os investimentos devem ser classificados 
nas seguintes carteiras: carteira de ações em mercado; carteira de participações, 
ou carteira de renda variável.

No segmento de imóveis os investimentos devem ser classificados em: 
carteira de desenvolvimento; carteira de aluguéis e renda; carteira de fundos 
imobiliários, ou carteira de outros investimentos imobiliários.

No segmento de empréstimos e financiamentos os investimentos devem 
ser classificados nas seguintes carteiras: carteira de empréstimo a participantes 
e assistidos ou carteira de financiamentos imobiliários a participantes e 
assistidos. 

Os recursos aplicados nas carteiras de qualquer um dos quatro segmentos 
estão sujeitos a critérios e percentuais máximos previamente estabelecidos 
no anexo à Resolução nº 3.456, não existindo liberalidade da entidade para 
definir estes percentuais.

Cabe à entidade Jusprev definir sua própria “política de investimentos”, 
de acordo com os critérios legais e regulamentares, e este é o documento mais 
importante para nortear os atos de administração e execução dos planos de 
benefícios previdenciários. A política de investimentos deve contemplar: a) 
onde serão alocados os recursos dentre os quatro segmentos já mencionados e 
quais os limites; b) os critérios para a contratação de pessoas jurídicas, que devem 
ser autorizadas ou credenciadas nos termos da lei para o exercício profissional 
de administração de carteiras; c) a avaliação do cenário macroeconômico 
de curto, médio e longo prazos; d) outros requisitos previstos no artigo 6º, 
parágrafo 1º e incisos do regulamento anexo à Resolução nº 3.456.  

A Jusprev possui um Estatuto, que é o principal instrumento que lhe dá 
existência e vida. O Estatuto foi aprovado de acordo com o conteúdo mínimo 
previsto na Resolução nº 08, de 19/02/2004, da CGPC. No tocante à estrutura 
organizacional, a Jusprev possui quatro órgãos estatutários: I – Colégio de 
Instituidoras; II – Conselho Deliberativo; III – Diretoria Executiva; IV – 
Conselho Fiscal. 
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Quanto à elaboração da política de investimentos da entidade, que é a 
esfera decisória de maior importância, pois é o eixo estrutural que deve ser 
discutido, aprovado e cumprido rigorosamente por todos os órgãos e que serve 
de garantia para os participantes e futuros beneficiários, a competência dos 
órgãos está distribuída da seguinte forma:

i) Cabe à Diretoria Executiva da entidade, que é composta por três membros 
escolhidos pelo Conselho Deliberativo, submeter a este órgão colegiado a 
“política de investimentos e as diretrizes básicas para aplicação dos ativos da 
entidade, bem como a relação das instituições financeiras para sua gestão” 
(artigo 44, inciso V, do Estatuto da Jusprev).

ii) Cabe ao Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo de deliberação 
colegiada, definir a política de investimentos e as diretrizes de aplicação de 
recursos, bem como a relação das instituições financeiras credenciadas para a 
sua gestão (artigo 38, inciso V, do Estatuto da Jusprev).

iii) Cabe ao Colégio de Instituidoras, integrado pelo presidente de cada 
Associação Instituidora da Jusprev, acompanhar as avaliações financeiras e 
atuariais dos Planos de Benefícios Previdenciários (artigo 29, inciso III do 
Estatuto da Jusprev).

iv) Cabe ao Conselho Fiscal, integrado por três Conselheiros efetivos, 
com os respectivos suplentes, avaliar a aderência da gestão de recursos pela 
direção da entidade à regulamentação em vigor e à política de investimentos, 
de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho de Gestão da Previdência 
Complementar (art. 62 do anexo à Resolução nº 3.456). 

A política de investimentos e o regulamento do fundo estarão disponíveis 
aos participantes do plano. No caso da Jusprev a política de investimentos 
é conservadora e está centrada na criação de um fundo, pelo Credit Suisse 
Hedging-Griffo (CSHG) no segmento de renda fixa, com baixo risco de 
crédito e rentabilidade competitiva no mercado. 

Qualquer mudança futura na política de investimentos, que permita 
diversificação em outras carteiras, passará pela discussão e aprovação dos órgãos 
estatutários da entidade, seguindo rigorosamente os limites estabelecidos pelo 
Conselho Monetário Nacional e outros órgãos oficiais competentes, após 
prévia análise de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 
consultoria, registrada na Comissão de Valores Mobiliários. 

A Jusprev legalmente está impedida de ser a gestora dos ativos do fundo 
previdenciário. Deve designar administrador estatutário tecnicamente 
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qualificado, responsável civil, criminal e administrativamente pela gestão, 
alocação, supervisão, controle de risco e acompanhamento dos recursos 
garantidores de seus planos de benefícios, bem como pela prestação de 
informações relativas à aplicação dos mesmos. A Gestão e a Administração do 
Ativo serão feitas pela Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG).

A Jusprev deve manter contratada uma ou mais pessoas jurídicas registradas 
na Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da atividade de custódia 
de valores mobiliários, para atuar como agente custodiante e responsável pelos 
fluxos de pagamentos e recebimentos relativos às operações realizadas nos 
âmbitos dos segmentos de renda fixa e de renda variável. As funções do gestor e 
do custodiante devem ser segregadas e não podem recair sobre a mesma pessoa 
jurídica, por força do que dispõe o artigo 61 do anexo à Resolução nº 3.456. 
Neste caso, a custódia ficará com o Banco Itaú ou Banco Bradesco, que estão 
entre os maiores custodiantes do mercado. O recebimento das contribuições 
dos participantes será feito através de conta centralizada no Banco do Brasil. 

A Jusprev deve incumbir a pessoa jurídica registrada na Comissão de Valores 
Mobiliários à prestação do serviço de auditoria independente, da avaliação 
da pertinência dos procedimentos técnicos, operacionais e de controle de 
seus investimentos. Neste caso, a escolha recaiu sobre a empresa DATA A, 
especializada e conceituada nesta área.

Quanto ao Plano de Benefícios, a Jusprev criou o Planjus, que é o Plano de 
Benefícios Previdenciários, na modalidade de contribuição definida. A inscrição 
do participante no plano é facultativa e será feita mediante o preenchimento e 
assinatura de formulário próprio. Só poderão inscrever-se como participantes 
os associados ou membros das associações instituidoras. 

A Jusprev é obrigada a oferecer exclusivamente planos na modalidade de 
‘contribuição definida’. O participante sabe com quanto vai contribuir e tem 
uma simulação de cálculo de quanto irá receber no futuro, de acordo com o 
valor, a rentabilidade e o tempo de contribuição. Não existe solidariedade no 
plano, ou seja, um participante não paga a conta do outro, cada um receberá de 
acordo com a sua contribuição, deduzidas as taxas de administração e gestão. 
Desta forma, o risco para o plano é zero (art. 31, parágrafo 2º, inciso II, da 
LC nº 109/01) e os riscos nos casos de invalidez e morte serão suportados pela 
Seguradora já contratada, que é a Mongeral.

A Jusprev também é obrigada legalmente a separar totalmente os recursos 
garantidores das reservas técnicas e provisões do fundo de previdência do 
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patrimônio das Associações Instituidoras, do patrimônio da entidade e do 
patrimônio do gestor dos recursos, que é a instituição especializada na gestão 
de ativos (art. 31, parágrafo 3º, LC nº 109/01). Ou seja, os recursos do plano 
previdenciário são absolutamente reservados e não se confundem com o 
patrimônio das instituidoras e dos gestores. 

A modernização da legislação foi positiva no sentido de estabelecer limites 
rígidos de responsabilidades administrativas, civis e criminais aos dirigentes de 
entidades fechadas de previdência complementar. Compete à União fiscalizar 
as operações de previdência privada, e o faz através da Secretaria de Previdência 
Complementar no que tange a fiscalização, e por intermédio do Conselho de 
Gestão da Previdência Complementar para a tarefa de regulação. 

Como destaca Enéas Virgílio Saldanha Bayão, ao abordar o tema 
responsabilidade civil, administrativa e criminal dos dirigentes de EFPC5, “em 
sintonia com os objetivos do Estado (LC nº 109/01, art. 3º), na fiscalização e 
proteção dos interesses dos participantes e assistidos, está condensado na nova 
legislação um rígido regime disciplinar, disposto nos arts. 63 a 67 da citada 
norma”. O Decreto nº 4.292, de 30/12/2003, veio regulamentar a referida 
lei, dispondo sobre o processo administrativo disciplinar. No âmbito penal é 
aplicável o Código Penal, a legislação extravagante e a Lei nº 7.492/86.

O Plano de Benefícios Planjus oferecido pela Jusprev contempla em seu 
regulamento, sinteticamente, quatro modalidades: a) renda mensal programada; 
b) renda por invalidez; c) renda por morte; d) renda educacional. 

Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão 
regulador e fiscalizador, com o objetivo de assegurar transparência, solvência, 
liquidez e equilíbrio econômico-financeiro atuarial. As vantagens estão nos 
custos de gestão e rentabilidade do plano se comparado a outros planos de 
previdência privada aberta disponíveis no mercado.  Importante ressaltar que 
é admitida a portabilidade (CGPC 06, de 2003) daqueles que já possuem 
planos contratados em bancos e o resgate. 

A quem interessa contratar o Planjus? A todos os ativos e inativos, como 
forma de poupança de longo prazo, bem como, e em especial, para deduzir do 
imposto de renda os valores pagos para a previdência complementar. Aos que 
ingressaram na carreira depois da Emenda Constitucional nº 41/03, por força 
do disposto na Lei nº 10.887/04. Aos que se preocupam com a redução do 
valor da pensão (Lei nº 10.887/04). Aos que se preocupam com acidente de 

5 Gestão de Fundos de Pensão. Aspectos Jurídicos. São Paulo. Abrapp, 2006, p. 158
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trânsito não decorrente do serviço, cujos proventos oficiais são proporcionais 
ao tempo de serviço (art. 40, inciso I). Aos que pretendem garantir uma 
renda para os filhos, netos, companheiros, etc. Aos que queiram ajudar uma 
criança (com vínculo afetivo ou carente), contratando a renda educacional 
para que ela possa resgatar o benefício para custear as despesas universitárias, 
e, desta forma, exercitar a fraternidade humana e contribuir para a efetivação 
do princípio da dignidade da pessoa humana e da melhor qualidade de vida 
para todos.

Onde mais reside a força associativa, para além da união entre as carreiras 
jurídicas diversas e a prestação de serviço previdenciário confiável aos seus 
associados?  Na possibilidade de contribuir para o desenvolvimento nacional 
com a formação de poupança de longo prazo, capaz de impactar positivamente 
no mercado, gerar emprego e melhorar distribuição de renda.  

Ao abordar esse tema sob o título “A Previdência Social e o Capitalismo 
Social”, o ex-Secretário Nacional de Previdência Complementar, Leonardo 
André Paixão, o faz com profundidade e muita clareza. 

Introduzindo a matéria, trata da expansão da previdência complementar – 
principalmente em razão do aumento da expectativa de vida e a insegurança 
com a taxa de reposição da previdência pública, destacando o ambiente 
favorável para o crescimento da previdência complementar, em razão do 
cenário macroeconômico, do ambiente regulatório adequado, da eficiência na 
atuação do Estado e das ações dos fundos de pensão. 

Expõe ainda as quatro grandes linhas de expansão da previdência 
complementar: a) grandes empresas; b) fundos de pensão multipatrocinados; 
c) servidores públicos; d) previdência associativa – visualizando esta quarta 
vertente como aquela que trará o impacto mais significativo, um ciclo vigoroso 
de expansão. De 2004 a 2007 foram criados mais de 30 planos, reunindo 
participantes de grupos formadores de opinião, dentre os quais, advogados, 
médicos, engenheiros e integrantes de carreiras jurídicas públicas. 

Aponta as conseqüências do crescimento da previdência complementar, 
rumo ao capitalismo social, sinalizando as conseqüências econômicas, sociais, 
culturais, políticas e os futuros desafios.

Um dos aspectos desse trabalho que chama a atenção é a abertura de uma 
discussão política densa, para um “bem-vindo sopro de empreendedorismo e 
apreço pela livre iniciativa que poderá ensejar uma discussão sobre o papel do 
Estado posta em novos termos. Quem sabe, para além do Estado ausente e do 
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Estado paternalista, ganhe força a defesa do Estado eficiente”.
 A discussão passa pelo modelo de Estado e também pela revisão de conceitos 

sobre socialismo e capitalismo: “socialismo fundos de pensão” (Drucker), 
“capitalismo social (Leonardo Paixão)”, “sociocapitalismo” de Paulo Rabello 
de Castro, e sobre onde situar a propriedade dos meios de produção pelos 
trabalhadores, em face dos investimentos via fundos de pensão: 

“O poder corporativo costumava ser detido por ricos e magnatas ou 
pelo Estado. Em alguns lugares, este ainda é o cenário. Mas na América 
do Norte, na Europa, no Japão e crescentemente em outras partes do 
mundo, os proprietários das corporações multinacionais são as dezenas 
de milhares de trabalhadores que têm em suas poupanças previdenciárias 
e outras economias investidas, por meio de fundos, em participações 
nas maiores companhias do mundo.”6

Um estudo divulgado pela consultoria Watson Wyatt mostrou que, ao 
final de 2006, os 300 maiores fundos de pensão do mundo pela primeira vez 
ultrapassaram o patamar de US$ 10 trilhões em patrimônio líquido. De 2002 
para 2006 o crescimento acumulado foi de 88,7%. Deste montante, mais de 
um terço faz parte da composição do patrimônio líquido dos vinte maiores 
fundos de pensão do mundo. O Brasil tem três representantes nesta lista dos 
300 fundos: Previ, Petros e Funcef. 

A maior concentração do patrimônio líquido dos fundos está nos EUA (43%), 
seguido de Japão (15%), Reino Unido (7%), Holanda (6%) e Canadá (5%).

O Brasil possui o maior sistema de previdência complementar da América 
Latina. Segundo estudos divulgados pela Abrapp, espera-se que a poupança 
interna privada, que hoje está em torno de 17% do PIB, possa atingir 25% 
do PIB em 5 anos e 50% do PIB em 15 anos, principalmente em razão do 
potencial que se atribui à previdência associativa. 

A segurança que a previdência associativa traz para os associados e o 
impacto desses fundos de pensão em investimentos em títulos públicos ou 
infra-estrutura, tais como logística, rodovias, ferrovias, saneamento, energia, 
e gás, e em ações de empresas comprometidas com responsabilidade social, 
 pode realmente ser viabilizada com empreendimentos, aprovados pela política 
de investimentos ditada pelas Associações Instituidoras e pelos participantes 
dos planos, sem ingerência do poder público e que realmente promovam o 
desenvolvimento nacional. 

6 DAVIDS, LUKOMNIK e PITT-WATSON, The new capitalists, preface, p. xi.
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ASSOCIAÇÕES INSTITUIDORAS FUNDADORAS 

08 Nacionais; 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO 

JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E INSTITUIÇÕES JURÍDICAS

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO

UNIÃO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS DO BRASIL

19 do Ministério Público Estadual; 
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE

ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO GOIANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
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ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

11 da Magistratura Estadual;
ASSOCIAÇÃO ALAGOANA DE MAGISTRADOS

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS CATARINENSES

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DE SERGIPE

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE TOCANTINS

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO PARANÁ

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS MINEIROS

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MAGISTRADOS

03 da Magistratura do Trabalho;
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15ª 

REGIÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 2ª 

REGIÃO 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

02 de Procuradores dos Estados; 
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARANÁ

01 de Defensores Públicos 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE DEFENSORES PÚBLICOS

01 de Advogados do Poder Executivo;
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO 

PARANÁ



156 Revista ENM

ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO – 2006 – EXECUTADO ATÉ 
31/12/2006

Fonte: Orçamento Geral da União 
(Sistema Access da Câmara dos Deputados)
Nota: Não inclui o Refinanciamento da Dívida




