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aprESEnTação

De 17 a 19 de junho, a Escola de Magistratura Federal da 1ª Região coordenou sua 1ª Jornada de 

Direito Civil e Processual Civil, com a seguinte programação:

“Conferência: As cláusulas gerais no Código Civil Brasileiro: o papel do Judiciário

Conferencista: Professor Doutor EROULTHS CORTIANO JÚNIOR

Conferência: Novidades sobre os princípios da execução judicial

Conferencista: Professor Doutor FREDIE DIDIER JR

Conferência: A crise de cooperação no direito das obrigações

Conferencista: Professor PABLO STOLZE GAGLIANO

Conferência: O direito ao corpo e a autonomia existencial

Conferencista: Professor Doutor NÉLSON ROSENVALD

Conferência: A proteção dos direitos da personalidade

Conferencista: Professor Doutor CRISTIANO CHAVES DE FARIAS

Conferência: Respeito aos precedentes

Conferencista: Professor Doutor LUIZ GULHERME MARINONI

Conferência: Estado democrático de direito e processo civil

Conferencista: Professor ALEXANDRE FREITAS CÂMARA

Conferência: Coisa julgada e Constituição: os limites da ‘relativização’ da coisa julgada

Conferencista: Professor Doutor EDUARDO TALAMINI”

Os frutos desse trabalho estão expostos nos artigos que os juízes federais, participantes do evento, 

elaboraram para a produção deste livro, com que a Escola vai enriquecendo seu acervo.

Boa acolhida, portanto, a esta nova divulgação!

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Diretor da ESMAF
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LIGEIRAS REFLEXÕS SOBRE A RELATIVIZAçãO DA COISA  
JULGADA 

Juíza Federal Adverci Rates Mendes de Abreu

A irresignação contra o teor das decisões 
definitivas  prolatadas nos processos é tão antiga 
quanto o próprio direito, como revela  uma rápida 
visita à trajetória dos institutos de contraposição 
ao decisum colocados à disposição das partes.

Assim é que no direito romano havia, ape-
nas, a  appellatio - remédio  contra sentença válida, 
posto que considerando inexistente a sentença 
nula,  tinha por desnecessária  uma ação  destina-
da a declarar-lhe  a nulidade, precisamente por-
que de inexistência e não de nulidade se tratava 
sendo, portanto, dispensável o recurso, quando 
fosse o caso de invalidade de sentença, causada 
por algum vício formal(error in procedendo).1

No direito medieval ocorreu a distinção en-
tre os dois institutos.  Inicialmente, a appellatio  
seguia sendo utilizada  para atacar as sentenças 
válidas e a querela nullitatis,  as sentenças nulas. 
Depois, se convergiram, fundindo-se num só instru-
mento pela absorção da  actio nullitatis pelo recurso 
de apelação.2 

Já no direito moderno, prevaleceu o princí-
pio segundo o qual os motivos de nulidade, con-
vertem-se em motivos para impugnação recursal, 
embutindo na apelação tanto questões relativas 
aos vícios formais  (error in procedendo), antes ob-
jeto da   querela nullittatis,  quanto questões relati-
vas à injustiça da sentença (error in judicando)3.

Esse é o sistema ainda prevalente. Mas come-
ça-se a admitir a  ampliação do  tema para  incluir 
discussão fundada na injustiça da sentença, assim 
considerada aquela eivada de vício de inconstitu-
cionalidade,  mesmo após o trânsito em julgado.

A questão é polêmica. 

1 Ovídio Batista da Silva,  Sobrevivência da Querela Nullitatis, in 
Revista Forense, n° 333, p. 115.

2  Idem, p.  114.

3 Idem,p. 117.

Lentamente, e sob a égide do neoconstitu-
cionalismo, começam a surgir vozes dissonantes 
questionando a supremacia do princípio da intan-
gibilidade da coisa julgada. Já em 1993, o profes-
sor português Paulo Otero, pontuava que “ ... a lei 
e as decisões judiciárias não têm caráter absoluto ... 
absoluto, esse sim, é sempre o direito ou, pelo me-
nos, o direito justo.”4  

Percebe-se, assim, que o mito liberal alicer-
çado na idéia de que o juiz é a boca da lei, prin-
cipia a dar mostras de instabilidade, voltando-se  
agora a preocupação para a idéia do direito justo, 
à exemplo do que já ocorre  nos Estados Unidos, 
onde as exceções à coisa julgada, também admi-
tidas, se fundam no interesse público, ou no fato de 
se evitar injustiças, geralmente restritas  a situações  
específicas nas quais se repute uma razão especial 
para superar  os interesses da ordem processual.5 

No Brasil, Pontes de Miranda já advertia que 
se levou longe demais a noção de coisa julgada6 e 
Humberto Theodoro Júnior, manifesta sua pre-
ocupação com o fenômeno da coisa julgada in-
constitucional, asseverando que: “(...), institucio-
nalizou-se o mito da impermeabilidade das decisões 
judiciais, isto é, de sua imunidade a ataques, ainda 
que agasalhassem inconstitucionalidade, especial-
mente, após operada a coisa julgada e ultrapassa-
do nos variados ordenamentos, o prazo para a sua 
impugnação. A coisa julgada, neste cenário, trans-
formou-se na expressão máxima a consagrar os 
valores de certeza e segurança perseguidos no ideal 
Estado de Direito. Consagra-se, assim, o princípio da 
intangibilidade da coisa julgada, visto, durante vários 
anos, como dotado de caráter absoluto.

Esse movimento tem origem nas significa-
tivas alterações trazidas ao mundo moderno do 

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

5  Idem,  p. 235
6  Apud, Cândido Dinamarco, ob. cit. p. 240
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pós-guerra, pelo neoconstitucionalimo, marcado 
pelas idéias do pós-positivismo. Vem revelando 
uma inegável tendência de constitucionaliza-
ção dos direitos, expandindo a compreensão da 
sua real extensão e conteúdo, para entender, ao 
contrário do que concebia o positivismo jurídico, 
segundo o qual a idéia de direito deveria ser re-
duzido à lei, que o processo plural1 de produção 
normativa, deve se submeter a um controle que 
leve em consideração os  princípios de justiça. 

Essa forte e irreversível tendência  de consti-
tucionalização do direito, aparece  marcada pelo 
fato incontestável de que agora a tábua de valores 
constitucionais se aplica aos direitos privados. Em 
conseqüência, o direito civil perdeu sua feição pa-
trimonialista substituindo-a por uma feição perso-
nalíssima. Tanto que hodiernamente, se fala em 
função social da propriedade, positivada no inciso 
III, do art. 170, da Carta da República, testemunho 
contundente da mudança na escala de valores 
plasmados na Carta da República.

É nesse contexto que ganha relevância a 
discussão sobre a relativização da coisa julgada,2 
assim considerada a imutabilidade e indiscutibili-
dade dos efeitos da sentença de mérito, hipótese 
antes impensável, a não ser nos casos sujeitos à 
revisão mediante ação rescisória (CPC, art. 485). 

O instituto da coisa julgada material encon-
tra-se positivado no art. 467, do CPC que tem 
como tal a eficácia que torna imutável e indiscutí-
vel a sentença, não mais sujeita a  recurso ordiná-
rio ou extraordinário.  

Para Alexandre Freitas Câmara a coisa julga-
da consiste no fenômeno que resulta em imuta-
bilidade relativa da decisão de mérito, não sendo 
possível interposição de recurso à situação jurídi-
ca objeto da demanda.

1 Luiz Guilherme Marinoni, Teoria Geral do Processo, 3ª Ed. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 45.

2 A doutrina classifica a coisa julgada em formal e material. No 
entanto, a discussão ficará adstrita à coisa julgada material posto 
que a primeira por não atingir o conteúdo do direito objeto da 
sentença, se mostra sem nenhum interesse para os fins desse 
estudo.

O tema  é polêmico sobre  ele diverge a dou-
trina, havendo ardorosos defensores e ferrenhos 
opositores.3

É certo que até há bem pouco tempo, a par-
te prejudicada por sentença inconstitucional não 
dispunha de muitos meios processuais para re-
verter a situação, eis que essa possibilidade ficava 
restrita à hipóteses cobertas pela ação rescisória.

Esse cenário, porém, apresenta visíveis si-
nais de mudança. Cândido Rangel Dinamarco 
registra que  a doutrina e os tribunais começam a 
despertar para a necessidade de repensar a garantia 
constitucional e o instituto técnico-processual da coisa 
julgada, na consciência de que não é legítimo eternizar 
injustiças a pretexto de evitar a eternização das incer-
tezas.4 

Como ressonância desse movimento, no 
âmbito dos tribunais, surge a voz incansável do 
Ministro José Delgado que, desde os tempos de 
judicatura no primeiro grau, já cuidava da ques-
tão nas suas decisões. Entende ele ser impossível 
a coisa julgada, só pelo fundamento de impor seguran-
ça jurídica, sobrepor-se aos princípios da moralidade 
pública e da razoabilidade nas obrigações assumidas 
pelo Estado.5

Para alguns processualistas, dentre eles 
Humberto Teodoro Júnior, não há limite para 
o desfazimento da coisa julgada, posto que o 
inciso XXXVI, do art. 5°, CF/88, proíbe o legisla-
dor de legislar contra a coisa julgada, mas não 
impede o juiz de desfazê-la. De fato, invocando 
o moderno ideário do processo justo, os fundamentos 
morais da ordem jurídica e sobremaneira o princípio 
da moralidade que a  Constituição Federal consagra 
de modo expresso, postula uma larga visão das hipó-
teses de discussão de mérito mediante os embargos do 
executado6.

Esse entendimento, entretanto, não encon-
tra eco na jurisprudência do STF, tanto que no RE 

3  Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil, 19ª 
ed., São Paulo, 2009, p. 464. 

4 Cândido Rangel Dinamarco, Nova Era do Processo Civil, 2ª ed. 
Malheiros Editores, São Paulo, 2004, p.  224

5 Idem, p. 225.
6 Idem, p. 229
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112.405, já se posicionou no sentido de que o  juiz 
se submete  à  coisa  julgada e, no RE 226.887 va-
ticinou que violar a coisa julgada é violar a própria 
Constituição sinalizando,  assim, de forma clara 
que a Suprema Corte prestigia o princípio da se-
gurança jurídica, em detrimento de eventuais in-
justiças, cometidas no julgamento isolado de ca-
sos concretos. 

Recentemente, mais precisamente com a 
edição da Medida Provisória n° 2.180-35, - segun-
do Cândido Dinamarco, de duvidosa constitucio-
nalidade7 -  que acrescentou o parágrafo único 
ao art. 741, do CPC, conta-se, agora, com mais um 
instrumento processual de desfazimento da coisa 
julgada,  havendo ainda, de se mencionar  o man-
dado de segurança e  o recurso à Corte Interame-
ricana de Direitos.

Não obstante, apesar dessa novel inovação 
do ordenamento jurídico, o leque de abrangên-
cia por ela alcançado não é tão amplo, eis que 
restrito às situações abrangidas por sentenças 
inconstitucionais.  Assim são tidas aquelas ba-
seadas em leis inconstitucionais ou que aplicam 
entendimento incompatível com a Constitui-
ção, bem como as que deixam de aplicar uma 
lei por reputá-la inconstitucional, que direta-
mente ofendem a Constituição ou, ainda, ge-
ram resultado incompatível com a realidade ou 
com a norma suprema.

Constata-se, então, que, a despeito da evo-
lução do pensamento que ora já admite falar em 
relativização da coisa julgada, a maior parte da 
doutrina assim como a jurisprudência se restrin-
ge a admiti-la nas hipóteses de coisa julgada in-
constitucional ou, no dizer de Fredie Didier Jr.8, 
relativização da coisa julgada atípica. Até porque 
ao princípio da imutabilidade e intangibilidade 
da coisa julgada se contrapõe o princípio da se-
gurança jurídica, que também habita a Consti-
tuição, e é tão caro, máxime por ser,  mesmo, 
essencial à manutenção da paz social. 

Assim como o primeiro,  esse princípio, por 
repercutir na esfera dos direitos de cidadania,  

7 Idem, p. 238 
8 Curso de Direito Processual Civil, vol.2,2ª ed. Ed. JusPodium, 2008, 582.

tem grande importância na sociedade e desfru-
ta de grande prestígio junto à comunidade jurí-
dica. Porém, nunca é demais lembrar que sobre 
esses dois princípios devem conviver com um 
valor de primeira grandeza que é o da justiça 
das decisões judiciais. 

A respeito, leciona o Professor Dinamarco: 
“A coisa julgada material, a formal e as preclusões em 

geral incluem-se entre os institutos com que o sistema 

processual busca a estabilidade das decisões e, através 

dela, a segurança nas relações jurídicas.(...) O objetivo 

do estudo é demonstrar que o valor da segurança das 

relações jurídicas não é absoluto no sistema, nem o é 

portanto a garantia da coisa julgada, porque ambos 

devem conviver com outro valor de primeiríssima gran-

deza, que é o da justiça das decisões judiciais, constitu-

cionalmente prometido mediante a garantia do acesso 

à justiça (Constituição Federal, art. 5°, inciso XXXV)9.

Como visto, a discussão acerca da relativi-
zação da coisa julgada, que tanta polêmica vem 
acarretando entre os doutrinadores, e nos tribu-
nais, longe está de ser pacificada. Uma coisa, en-
tretanto, é certa. Ainda que de forma incipiente 
e tímida a coisa julgada hoje já não apresenta 
o mesmo status que exibia até passado recen-
te e já bateu às portas dos tribunais, onde foi 
enfrentada e admitida em alguns julgados do 
colendo STJ. 

Todavia, a questão vem sendo enfrentada 
cum grano salis, admitida somente em situações 
extraordinárias, tal como no caso de colisão 
de direitos ou princípios fundamentais10.   São 
exemplos expressivos da posição daquela casa 
sobre a questão os seguintes precedentes: REsp 
194.029-SP, DJ 2/4/07; REsp 706.987-SP, DJe 
10/10/2008; REsp 226.436-PR, DJ 4/2/2002; REsp 
427117-MS, DJ 16/2/2004; REsp107248-GO, DJ 
29/6/1998; REsp 765566-RN, DJ 31/05/2007; 
REsp 622-405-SP, dj 20/9/2007; REsp 445.664-AC, 
DJ 7/3/2005.

9 Ob. cit. p. 224.
10 Min. Nilson Naves, REsp 893.477-PR, julgado em 22/09/2009.
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O ARTIGO 260 DO CPC E A CONTROVÉRSIA DE SUA 
APLICAçãO NOS JUIZADOS FEDERAIS. 

Juiz Federal Agliberto Gomes Machado

EMENTA: JUIZADOS FEDERAIS. CRITÉRIO 

DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 260 

DO CPC. INAPLICABILIDADE. 

I – Introdução.

O valor da causa é um elemento necessário 

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

repercussões processuais como, exemplificativa-

mente, serve de base de cálculo para taxas; por 

vezes é parâmetro para fixação dos honorários su-

cumbenciais; e serve como critério para fixação do 

rito a ser adotado ou mesmo para delimitação da 

competência, exemplificativamente.

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

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

outros dispositivos como o art. 14, parágrafo úni-

co (base de cálculo de multa por ato atentatório 

ao exercício da jurisdição aplicável às partes ou 

terceiro que intervenham no processo, com ex-

ceção do advogado), art. 18 (base de cálculo de 

multa por litigância de má-fé), art. 18, §2º (base 

de cálculo de indenização por litigância de má fé), 

art. 277, §4º (impugnação nos ritos sumários), art. 

424 e seu parágrafo único (como base de cálculo 

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

base de cálculo – 5% para fixação de multa pela 

inadmissibilidade ou improcedente, por unanimi-

dade, de ação rescisória) e, ainda, o art. 538, pará-

grafo único (serve de base de cálculo para fixação 

de multa por embargos declaratórios manifesta-

mente protelatórios).

Interessa ao presente estudo a fixação do 

valor da causa como critério de competência nos 

juizados Especiais Federais.

II - Da pertinência da aplicação do art. 
260, do CPC, diante dos expressos 

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

A Jurisprudência, diria, uníssona se inclinou 
por aplicar, de forma subsidiária, como critério de 
fixação do valor da causa nos Juizados Especiais 
Federais, o previsto no art. 260, do CPC. 

É o que se vê Enunciado nr. 48, do FONAJEF, 
que estabelece que “havendo prestação vencida, 
o conceito de valor da causa para fins de com-
petência do JEF é estabelecido pelo art. 260 do 
CPC”.

No mesmo sentido os TRFs da 1ª, 2ª e 4ª Re-
gião, exemplificativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL X JUIZA-
DO ESPECIAL. LEI N.º 10.259/01. ART. 260 DO CPC. 
LITISCONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA (INDIVIDU-
ALIZADO) INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 
MÍNIMOS. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. 
COMPETÊNCIA JUÍZO FEDERAL. 1. A competên-
cia do Juizado Especial Federal Cível, de nature-
za absoluta, define-se em razão do valor atribuí-
do à causa, a teor dos §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei 
10.259/2001. 2. “No litisconsórcio facultativo, o 
valor da causa como determinante da competên-
cia do órgão julgador - Juizado Especial Cível Fe-
deral ou Vara Federal Comum, é o valor individual 
(aplicação analógica da Súmula 261/TRF) inferior 
ou superior a 60 salários mínimos (art. 3º, § 3º, Lei 
n. 10.259/2001-JEF’s)” (CC 2003.01.00.000094-8/
MG). 3. Compreendendo o pedido prestações 
vencidas e vincendas aplica-se o critério estabe-
lecido no art. 260 do CPC. Precedentes do STJ e 
desde Tribunal. 4. Agravo de instrumento provido.
(TRF 1ª Região, 1ª Turma, Ag. 2000901000033698, 
Fonte e-DJF1 de 12/08/2009, pág. 42).”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊN-
CIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUSTIÇA 
FEDERAL. I - O artigo 3º da Lei nº 10.259/2001, 
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que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais no âmbito da Justiça Federal prevê 
expressamente a competência absoluta do Jui-
zado Especial Federal, para processar , conciliar 
e julgar causas de competência da Justiça Fe-
deral até o valor de sessenta salários mínimos. 
II - A competência dos Juizados Especiais Cíveis 
Federais é absoluta e fixada em função do valor 
da causa que deverá corresponder à pretensão 
econômica, objeto do pedido, abrangendo, 
inclusive, parcelas vencidas e vincendas. III - 
Cabe ao juiz, de ofício, determinar que a parte 
proceda à sua retificação, quando verificar que 
não atende aos preceitos legais. Não atenden-
do o autor a tal solicitação, o MM. Juiz deve 
proceder conforme o caso concreto. IV - Além 
disso, a complexidade do feito que demanda, 
inclusive, provas periciais e o número elevado 
de autores, excluem inteiramente a competên-
cia do Juizado Especial. V - Conflito proceden-
te. Remessa dos autos à Justiça Federal para 
prosseguimento do feito” (TRF 2ª Região, CC 
5889/RJ, 3ª Turma, unânime, DJ 19/08/2003, 
pág. 84).”

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. JUIZADO ESPECIAL. JUÍZO FEDERAL. 
COMPETÊNCIA. FATOR DETERMINANTE. INTE-
GRALIDADE DO PEDIDO. 1. Se o pedido abran-
ger prestações vencidas e vincendas deve a 
soma destas ser considerada; se postular so-
mente prestações vencidas a sua soma é o li-
mite e, em sendo apenas vincendas a soma de 
doze. 2. A norma da Lei dos Juizados Especiais 
Federais nada dispõe sobre o valor da causa 
quando há parcelas vencidas ou vencidas e 
vincendas. Dispõe apenas quando a presta-
ção versar somente parcelas vincendas. Assim, 
devem ser aplicadas as normas da Seção II do 
capítulo VI do CPC que dispõe sobre o valor 
da causa quando os pedidos versarem sobre 
só parcelas vencidas ou vencidas e vincendas. 
Aplica-se o § 2º do art. 3º da Lei dos Juizados 
Especiais Federais quando a prestação versar 
somente sobre obrigações vincendas. Obser-
vado que, a disposição da nova lei está em con-
sonância com o disposto no art. 260 do CPC. 3. 
O pedido formulado pela parte deve ser consi-
derado em sua integralidade para mensuração 
do valor, que por conseguinte, é o fator deter-
minante para fixação da competência” (TRF 4ª 
Região, AG 121203/RS, 6ª Turma, unânime, DJ 
11/06/2003, pág. 739).”

Ouso discordar. O faço, apenas neste âmbito 
doutrinário, pois entendo interessante deixar con-
signado uma visão diferente do que foi colocado 
e que foi adotado em várias decisões por este Ma-
gistrado como Juiz Titular dos Juizados Especiais 
Federais em Manaus.

Com efeito, exerci a Magistratura na Seção 
Judiciária do Amazonas no período de 2006 a 
2008. Na época, encontrei a Vara com significativo 
número de sentenças sem o valor devido. Para li-
quidação, os processos foram encaminhados para 
a contadoria. Lá, por orientação deste Magistrado 
e da Juíza Substituta, aquele serventuário a limitar 
o valor das prestações vencidas à alçada do juiza-
do no momento da distribuição.

O INSS, contudo, alegou que, na esteira dos 
precedentes que já se iniciavam, o teto do JEF, para 
efeitos de competência, deveria ser limitada pela 
soma das prestações vencidas mais as vincendas. 
Aplicava, subsidiariamente, o art. 260 do CPC.

Na época entendia, como ainda, entendo, 
embora me curve a avalanche jurisprudencial, 
que descabe a aplicação do art. 260 do CPC ao 
caso, visto que há regulação própria e inteira do 
instituto pelo art. 3º da Lei 10.259/2001. 

Com efeito, o art. 260 estabelece que “quan-
do se pedirem prestações vencidas e vincendas, to-
mar-se-á em consideração o valor de umas e outras 
...”. Já o art. 3º diz ser de competência do Juizados 
até o valor de 60 (sessenta) salário mínimos ... “, 
sendo que o seu §2º estabelece: “Quando a pre-
tensão versar sobre obrigações vincendas, para fins 
de competência do Juizado Especial, a soma de 12 
(doze) parcelas não poderá exceder o valor referido 
no art. 3º caput.”.

Vê-se que a lei não mandou levar em con-
sideração o estabelecido no caput do art. 3º e o 
§2º do mesmo dispositivo no sentido de somar 60 
(sessenta) mais 12 (doze) parcelas, como fez, aliás, 
o legislador com o art. 260 do CPC. Tão somente 
estabeleceu que o valor da causa não poderá ser 
maior que 60 (sessenta) salários mínimos e, tam-
bém, que as 12 (doze) parcelas vincendas não po-
derão ser maiores que os mesmos 60 (sessenta) 
salários mínimos.
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Assim, dois critérios de competências foram 
estabelecidos. O primeiro é que será competente 
o JEF se o valor das prestações vencidas não exce-
derem 60 (sessenta) salários mínimos. O segundo 
no sentido de que também não o será se 12 pres-
tações vincendas forem superiores àquele teto.

A explicação para este fato parece ser que, 
em observando o legislador que as prestações 
vincendas se demonstram altas a ponto de supe-
rar o teto em um ano, ante a razoável demora nos 
processos, se mostraria contraproducente permi-
tir que a mesma tramitasse nos Juizados Especiais. 
Exemplifica-se: um benefício de R$ 2.500,00 que 
tenha somente uma prestação de seu benefício 
atrasado, mas que multiplicado por 12 (doze) su-
pera o teto dos juizados, não será de competência 
deste Juízo.

Há de se registrar as conseqüências desta in-
terpretação predominante. É que, por exemplo, se 
o benefício previdenciário proporcionar um renda 
“X” mensal, e a soma deste nos últimos meses e 
na data da propositura da ação se igualar ao teto, 
o autor, se quiser que o feito seja processado se-
gundo rito dos Juizados, deverá renunciar as 12 
prestações seguintes.

Explica-se: se a renda mensal do benefício for 
de R$ 2.140,00 e, na data da propositura da ação, 
estiverem 13 parcelas em atraso, o valor das pres-
tações vencidas será de R$ 27.820,00.

Atualmente o salário mínimo é de R$ 465,00. 
Implica em dizer que, em se considerando o en-
tendimento predominante, o autor teria que so-
mar R$ 27.820,00 (atrasados) mais R$ 25.680,00 
(vincendas – 12 parcelas), a perfazer o total de R$ 
53.500,00. Este valor, obviamente, supera o teto.

Assim, caso o autor queira que o feito seja 
processado no JEF deverá renunciar o valor de R$ 
25.600,00. 

Se se levar em consideração que as pessoas 
que litigam nos Juizados o fazem, predominante-
mente, questões ligadas a benefícios previdenciá-
rios. E se se imaginar que estas pessoas, em regra 
geral, estão sob risco social em razão da idade, do-
ença, gravidez etc, então restará claro que a perca 
de 12 prestações não condiz com o espírito da lei 

dos juizados ou mesmo com a lei de benefícios do 
regime geral, por exemplo.

Assim, entre as duas vertentes de interpreta-
ções apresentadas aqui, a jurisprudência está a se 
inclinar pela que prejudica o hipossuficiente o que 
é contraproducente.

II. Conclusão.

Assim sendo, em nenhum momento a lei 
determinou a soma de 60 (sessenta) salários mí-
nimos mais 12 (doze) parcelas vincendas como 
critério de competência, de modo que “onde a lei 
não distingue não cabe o intérprete distinguir”. Não 
é razoável criar limitações de competência com 
base em uma interpretação extensiva incabível ou 
mesmo uma integração pela aplicação analógica, 
quando há norma que trata da matéria na lei de 
regência.

Incide, à espécie, o princípio da especiali-
dade, bem como o princípio da temporalidade, 
constantes no art. 2º, da Lei de Introdução ao Có-
digo Civil (Dec.-lei n. 4.657/42), segundo os quais 
a lei especial não revoga a lei geral e a lei posterior 
revoga a lei anterior, quando seja com ela incom-
patível ou quando regule inteiramente a matéria 
de que tratava a lei anterior.





21

O CÓDIGO CIVIL DE 2002 E A JUDICIALIZAçãO DE 
CONFLITOS

Juiz Federal Substituto Alex Schramm de Rocha

No Código Civil de 2002, o legislador optou 
por ampliar o papel do juiz na solução de conflitos, 
pois, em vários dispositivos, judicializou relações, 
a exemplo das hipóteses previstas nos artigos 21, 
69, 156, 317, entre outros.

Como decorrência desse modelo jurídico, 
dois fenômenos podem ser observados. De um 
lado, o juiz foi, definitivamente, consagrado como 
criador do direito, abandonando-se a idéia de 
mero intérprete legal, pois com ele ficou a tarefa 
de dizer o direito adequado, sem qualquer parâ-
metro específico preestabelecido pelo legislador, 
mas baseado em princípios existentes no ordena-
mento jurídico.

De outro, transportaram-se relações para 
o processo judicial – com todos os seus procedi-
mentos e recursos –, antecipando demandas que, 
em princípio, poderiam não existir, mas que, por 
falta de balizas legais, obrigatoriamente devem 
ser travadas perante a Justiça.

Se, por um lado, aufere-se flexibilidade nor-
mativa, de outro, enrijece-se a solução de contro-
vérsias, na medida em que as direciona para o Ju-
diciário, abarrotando-o de ações desnecessárias.

Examinemos alguns dispositivos do Código.

PROTEçãO À VIDA PRIVADA

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é in-
violável, e o juiz, a requerimento do interessado, 
adotará as providências necessárias para impedir 
ou fazer cessar ato contrário a esta norma. 

Conforme consta da mencionada disposição 
codificada, a pessoa deve buscar necessariamente 
no Judiciário as providencias necessárias para im-
pedir ou fazer cessar ato ameaçador ou violador 
da vida privada. Subjacente a essa norma está a 
concepção de que a própria pessoa não precisaria 
adotar medidas de auto-proteção, pois o Estado 
(pela figura do juiz) o faria; ou de que qualquer 

medida que viesse a adotar fosse ineficaz, presu-
mindo-se a resistência à auto-afirmação do direito 
pela pessoa.

Esse modelo legal traz em si o retrato de 
uma sociedade formada de indivíduos que, apa-
rentemente, não se respeitariam mutuamente; e, 
assim, precisariam do juiz para protegê-los. De 
certo modo, é retirada do cidadão sua crença na 
capacidade de reagir ou de exigir diretamente 
seu direito – pelo menos no campo normativo. 
Obviamente, pode-se objetar, com acerto, que a 
lei não afasta a possibilidade de reação autônoma 
da pessoa. Entretanto, já o induz, de certo modo, 
a acreditar que a primeira solução (e por certo, a 
última) deva ser buscada no Judiciário.

O legislador, sob o aspecto puramente jurídi-
co, alcançaria o mesmo fim se apenas fizesse cons-
tar no dispositivo o seguinte texto: “A vida privada 
da pessoa natural é inviolável”. Quis ele repetir 
norma já constante da Constituição Federal (art. 
5º, X), a qual se encontra, sob o ponto de vista aqui 
abordado, melhor redigida.

DESTINAçãO DE PATRIMÔNIO DE 
FUNDAçãO EXTINTA

Art. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inú-
til a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o 
prazo de sua existência, o órgão do Ministério Pú-
blico, ou qualquer interessado, lhe promoverá a 
extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo 
disposição em contrário no ato constitutivo, ou no 
estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, 
que se proponha a fim igual ou semelhante.

Com essa disposição legal, judicializa-se a 
mera transferência de patrimônio de uma fun-
dação para outra de mesma finalidade. É possí-
vel notar que a norma se inspira na desconfiança 
sobre as relações privadas, especialmente sobre 
administradores de fundações; pois, para o novo 
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legislador, não basta a participação fiscalizadora 
do representante do Ministério Público. 

Evidencia-se a preocupação de evitar a trans-
ferência irregular de patrimônio; como se fosse 
algo irremediável, que devesse ser evitado sob o 
olhar do juiz.  

Cuida-se opção comezinha neste país dificul-
tar a vida do cidadão honesto, criando-se proce-
dimentos tendentes a impedir violação a direitos 
e deveres – a exemplo dos famigerados reconhe-
cimentos de firmas – como paradoxal resposta à 
impunidade. Houvesse maior confiança no siste-
ma punitivo brasileiro, esses controles prévios não 
seriam freqüentes.

Tal procedimento, além de elevar a carga de 
trabalho do Judiciário, de fato, não impede frau-
des contra o patrimônio de fundações; pois o mo-
mento de sua extinção não constitui a única opor-
tunidade para tanto.   

ESTADO DE PERIGO

Art. 156. Configura-se o estado de perigo 
quando alguém, premido da necessidade de sal-
var-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano 
conhecido pela outra parte, assume obrigação ex-
cessivamente onerosa.

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não 
pertencente à família do declarante, o juiz decidi-
rá segundo as circunstâncias. 

Aqui, restringe-se ao Judiciário a identifica-
ção do estado de perigo para fins de invalidação de 
negócio com prestação excessivamente onerosa 
quando a pessoa assume a obrigação para salvar 
outra não pertencente a sua família.

Abstraindo-se a duvidosa opção ética do le-
gislador quanto à legitimidade do ato apenas por 
ser da própria família a pessoa sob risco; não se 
justifica atribuir ao juiz a identificação de um caso, 
e não de outro. Ora, ambas as situações são po-
tencialmente geradoras de conflito; por isso que 
a parte contrária em qualquer dos casos não pode 
exigir o cumprimento do contrato.

Permita-se insistir na crítica de que o legisla-
dor induz a busca da solução do conflito no Judi-

ciário sem indicar, sequer, em que parâmetros o 
juiz deve basear-se. Essa omissão deixa o cidadão 
sem saber em que circunstância faria jus ao direi-
to, tendo que buscar necessariamente a resposta 
na Justiça.

CONCLUSãO

Comentários semelhantes merecem outros 
dispositivos do Código, como o art. 317, que pre-
vê a aplicação da teoria da imprevisão. 

A partir dessas breves reflexões é possível vi-
sualizar que, embora imbuído de boas intenções, 
o legislador, ao transferir para o juiz a tarefa de 
dizer a solução em situações conflituosas – e, em 
alguns casos, sem definir previamente os parâme-
tros para tanto –, acabou por dificultar a busca de 
solução pelas pessoas envolvidas; que, sem as ba-
lizas da norma, vêem no Judiciário o único cami-
nho para a pacificação.

Os dispositivos acima apontados não cons-
tituem novas hipóteses de jurisdição voluntária – 
em que a Justiça é o único meio para o exercício 
de um direito –, mas situações desnecessariamen-
te judicializadas, com o efeito colateral previsível 
de elevação do número de demandas judiciais.

Além disso, há que ser perquirido se a co-
munidade – sobretudo a jurídica – está preparada 
para confiar essa tarefa ao juiz; pois o que se tem 
visto é o oposto, com o excessivo manejo da via 
recursal contra decisões judiciais. 
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DO RESPEITO AOS PRECEDENTES JUDICIAIS 
Juiz Federal Substituto Alexandre Buck Medrado Sampaio

“A lei não será diferente em Roma e em 
Atenas, agora e mais tarde, mas entre todos os 
povos e em todos os tempos, a mesma lei de-
penderá da aplicação” (Cícero)  

Em 2004 a Suprema Corte norteamerica-
na julgou um dos primeiros casos ensejado pela 
chamada “Guerra ao Terror” (War on Terror) inicial-
mente direcionada contra os contra a organização 
fundamentalista Taleban em seu país hospedeiro 
o Afeganistão.  

Foi assim em Rasul v. Bush (124 S. Ct. 2686,159 
L.Ed.2d. 548, 2004) que a Suprema Corte, provoca-
da por dois australianos e doze kuwaitianos pre-
sos durante os conflitos no Afeganistão e trazidos 
à Base Naval Guantánamo como combatentes ile-
gais (unlawful combatants) do Taleban, viu posta 
à questão, em resumo, se as Cortes Federais  pos-
suíam jurisdição sobre estrangeiros sob custódia 
de forças americanas em estabelecimentos fora 
dos EUA.       

Decidiu a Suprema Corte por maioria que 
sim, afastando um precedente da Suprema Corte 
de mais de cinqüenta anos, Johnson v. Eisentrager 
(339 U.S.763, 70S.Ct. 936,94 L.Ed.1255 (1950).

Tal decisão, porém, provocou uma furiosa 
manifestação de um dos Juízes vencidos. Afirmou 
em sua decisão contrária (dissenting) o Justice Sca-
lia:

O abandono da nossa regra do stare 
decisis em casos fundados na lei é sempre ex-
traordinário; isso seria impensável quando o 
abandono tem um potencial efeito danoso na 
condução da guerra pela Nação. (...) Ao criar 
esta Corte esse monstruoso arranjo em tem-
po de guerra e ainda frustrando a confiança 
de nossos comandantes militares em uma lei 
existente e claramente explicitada, trata-se de 
aventureirismo judicial da pior espécie. Eu di-
virjo.1

1 “Departure from our rule of stare decisis in statutory cases is always 
extraordinary; it ought to be unthinkable when the departure 

Esta breve narrativa ilustra a celeuma que 
pode gerar o afastamento de um precedente já 
consolidado nos Estados Unidos. Permite esta 
também que se indague se o menor grau de res-
peito aos precedentes no Brasil decorreria não 
apenas da diferença do nosso sistema jurídico (ci-
vil law), mas da formação histórica das instituições 
brasileiras como um todo.  

Em um país que só agora parece ter alcança-
do uma razoável estabilidade democrática e que 
tem seu em história a suspensão de um magistra-
do por nove anos apenas por este ter discordado 
do entendimento do Tribunal de Justiça a qual se 
encontrava vinculado (o chamado crime de her-
menêutica) não é razoável que haja, até hoje, uma 
cultura de desconfiança sobre precedentes vincu-
lantes entre os operadores do direito, mormente 
entre os juízes?2

Voltemos ao passado.

Em março de 1831, dois jovens magistrados 
franceses embarcaram no Havre com destino aos 
Estados Unidos da América com o fim de realizar 
uma pesquisa sobre o sistema penitenciário nor-
teamericano. Porém, um desses juízes, chamado 
Alexis de Tocqueville, buscava muito mais do que 
apenas conhecer as instituições carcerárias esta-
dunidenses. “O sistema penitenciário era um pretex-
to: tomei-o como um passaporte que me permitiria 
penetrar em todos os lugares dos Estados Unidos”1, 

Pretendia, assim, Tocqueville conhecer a jo-
vem nação americana para analisar in vivo a de-
mocracia em ação, como forma de governo.   

has a potentially harmful effect upon the Nation´s  conduct of 
war.(…)For this Court to create such a monstrous scheme in time 
of war, and in frustration of ours military commanders´ reliance 
upon clearly stated prior law, is judicial adventurism of the worst 
sort. I dissent” 

2 Veja-se a Súmula da Algemas (Sumula no. 11 do STF), onde 
manifestamente não foram seguidos os requisitos da Lei 11. 
4.617/2006. 
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Dessa viagem e de outros estudos, finalmen-
te, em 1840, Tocqueville publica o segundo volu-
me de seu clássico Démocratie onde dedica um 
capítulo ao judiciário norteamericano.

“Houve confederações em outros pa-
íses além da América; vimos repúblicas em 
outras terras que não as do novo mundo; o 
sistema representativo é adotado em vários 
Estados da Europa, mas não creio que, até 
agora, alguma nação tenha constituído o 
poder judiciário da mesma maneira que os 
americanos”2

Surpreendentemente, acreditava Tocquevil-
le que a grande vitória militar sobre a Inglaterra, na 
guerra de independência, teria sido vencida mais 
em função da barreira atlântica e pelos apoios 
externos recebidos pelo exército de George Wa-
shington do que pelo valor do povo americano. 
Porém, em relação à construção das instituições, 
Tocqueville reverenciava o valor dos colonos e a 
sua coragem na formação de um governo essen-
cialmente democrático e, especialmente, dos po-
deres políticos concedidos ao juiz. 

“O juiz americano se parece, pois perfeita-
mente com os magistrados das outras nações. 
No entanto é dotado de um imenso poder po-
lítico. De onde vem isso? (...) A causa está neste 
simples fato: os americanos reconheceram aos 
juízes o direito de fundar suas decisões na cons-
tituição em vez de nas leis. Em outras palavras, 
permitiram-lhes não aplicar as leis que lhes pare-
cem inconstitucionais.”3

Como sabido, tal prerrogativa não foi estabe-
lecida na Constituição pelos fundadores da nação, 
tendo sido esse poder (judicial review) estabeleci-
do apenas a partir do célebre julgamento do pro-
cesso Marbury v. Madison decidido pela Suprema 
Corte em 1803.

Tal decisão ainda abriu caminho para Fle-
tcher v. Peck (1810) onde a Suprema Corte expli-
citou seu poder de anular não só as leis federais, 
mas também as leis estaduais que confrontassem 
a Constituição. Para muitos, entre eles o famoso 
Justice Oliver Wendell Homes, esse precedente foi 
fundamental para impedir a secessão da União: 
“Eu não penso que os Estados Unidos chegariam ao 
fim se perdêssemos o poder de declarar um ato do 

congresso nulo. Mas realmente acredito que a União 
estaria em perigo se não pudéssemos fazer esta de-
claração em relação às leis de vários estados”. (tra-
dução livre).4    

Tal conclusão, apesar da grandeza da fonte, 
é duvidosa, pois o judicial review  além de não ter 
impedido a Guerra de Secessão de 1861 acabou 
sendo o seu estopim com o julgamento de Dred 
Scott v. Sandford (1857) em que a Suprema Corte 
anulou o Missouri Compromisse Act por ofensa à 
Quinta Emenda sob o infame argumento de que o 
escravo negro não seria um ser humano, um cida-
dão, mas uma coisa.5  

Mas no meio deste caldeirão da história esta-
dunidense como estava o Brasil? É certo que havia 
semelhanças do país continental sulamericano 
com os Estados Unidos da América (que inclusi-
ve foi o primeiro país a reconhecer o Império do 
Brasil como independente), mas as semelhanças 
não vão muito além, mormente quando iniciada 
a análise da formação e do amadurecimento das 
instituições brasileiras.

É bem verdade que com a Proclamação da 
República em 1889 foi criada a Justiça Federal 
pelo Decreto 848 de 1890 e ainda estabelecido o 
judicial review pelo Decreto 510/1890, portanto, 
ambos instituídos antes mesmo da promulgação 
da Constituição Republicana de 1891, que adotou 
por modelo a Constituição Americana de 1789.6  

Mas o Brasil da Proclamação da República 
(1889) não se parecia em nada com os Estados 
Unidos de 1789. Em época aproximada à que To-
cqueville estudava a democracia nos Estados Uni-
dos, bradava José Bonifácio de Andrade e Silva, o 
“Patriarca da Independência”, sobre o Império do 
Brasil:

“O Brasil agora é feito para a democra-
cia, ou para o despotismo – errei em querer 
dar-lhe uma monarquia constitucional. 
Onde está uma aristocracia rica e instruída? 
Onde está um corpo de magistratura hon-
rado e independente? E que pode um clero 
imoral e ignorante, sem crédito e sem rique-
za? Que resta, pois? Uma democracia sem 
experiência, desunida, corrompida e ego-
ísta; ou uma realeza sem confiança e sem 
prudência; fogosa e despótica sem artes de 
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Augusto, nem a dissimulação profunda de 
um Tibério. 7   

 Proclamada a República em 1889, os Estados 
Unidos do Brasil, agora federativo, de 1889 era um 
país (apesar das “Balaiadas”, “Cabinadas” e “Sabi-
nadas”) acostumado a um governo central forte 
imposto pela Constituição de 1824, onde o Impe-
rador possuía vastíssimos poderes como chefe do 
Poder Moderador. Os Estados, antigas províncias, 
detinham pouca autonomia, sendo certo que al-
guns Estados mais ricos, a partir do fortalecimento 
de suas milícias, brigadas ou polícias passaram a 
se impor, invertendo a lógica centralizadora após 
a República, já que suas forças eram às vezes até 
mais preparadas que o exercito nacional8. 

Porém, tal autonomia de alguns Estados não 
sobreviveu aos episódios de 1930, 1932 e 1937. A 
“autonomia dos Estados-membros, no Brasil, sem-
pre foi, e ainda é, muito inferior à existente nos Esta-
dos Unidos da América.”. 9

Passado, porém, mais de um século da Pro-
clamação da República, e ante a revolução cidadã 
operada pela Constituição Federal de 1988, indu-
bitavelmente a democracia floresceu no Brasil e 
apesar das desigualdades sociais é nítida a luta da 
sociedade brasileira pelo estabelecimento de um 
Estado de Direito, efetivamente, Democrático.   

Alcançado este ponto, não se vislumbra pos-
sível comparar os sistemas judiciais de países com 
histórias e tradições jurídicas tão distintas sem 
que haja prévia contextualização histórica. Enten-
do, ademais, que se a comparação de institutos ju-
rídicos das duas nações se der ornada de erudição, 
tecnicalidades e divagações, por si só já se estaria 
traindo a análise do sistema norte-americano que 
é, historicamente, utilitarista10 e infenso a abstra-
ções.

Nesse sentido, acredito que o mais preciso 
meio de se comparar os sistemas é pela análise, 
historicamente contextualizada, de seu método 
de ensino jurídico, isto é, pelo estudo da maneira 
em que são formadas as pessoas que, operando o 
direito, dão vida aos sistemas judiciários no Brasil 
e nos Estados Unidos.     

Assim, ensina E. Allan Farnsworth11 que “o 
desenvolvimento do sistema legal americano tem 

sido influenciado pelo tipo de educação jurídica que 
os advogados têm recebido, e esta educação, por 
sua vez, reflete a diversidade do sistema jurídico”.

Até o final do século XIX, a advocacia nos Es-
tados Unidos não era reservada à elite da socieda-
de como era no Brasil. Pelo contrário, a chamada 
“Jacksonian democracy”12 exaltava a figura do ho-
mem comum e outorgava a todo cidadão a  facul-
dade de praticar o direito em todos os tribunais 
de justiça13. Mutatis mutandis, tal entendimento 
equivaleria à posição atual de determinados seto-
res da sociedade brasileira sobre a desnecessida-
de de formação superior para exercício da profis-
são de jornalista (RE 511961 STF).

 Pode-se afirmar, contudo, que uma forma-
ção jurídica mais técnica passou a ser exigida a 
partir da reorganização da Harvard Law School, 
por Joseph Story em 1829. Story não só definiu a 
orientação acadêmica voltada para a prática pro-
fissional (até hoje adotada), como também a sepa-
rou de outras áreas do conhecimento, já que até 
então se acreditava que a lei deveria ser ministra-
da como parte de uma educação liberal.

Tal formação jurídica voltada para a prática 
profissional foi estimulada ainda pelo sistema le-
gal anglo-saxão adotado pela jovem nação desde 
os tempos em que era colônia, a chamada com-
mon law. Nesse sistema, tudo gira em torno da 
jurisprudência assentada dos tribunais, isto é, dos 
precedentes sobre determinados temas de fato e 
de direito (judge-made or decisional law).   

 O sistema da common law é operado atra-
vés do chamado case law (v.g, Miranda v. Arizona, 
Nardone v. United States, etc.) e, sendo a educação 
jurídica orientada para a prática profissional, esta 
também tem como núcleo central o estudo do 
case law, isto é, da doutrina do precedente juris-
prudencial.          

Assim, através do estudo de precedentes, 
isto é, de julgados de tribunais de apelação (as 
cortes de primeiro grau - trial courts- muitas ve-
zes nem publicam seus julgados), é  ensinado ao 
estudante de direito norteamericano as duas fun-
ções dos precedentes: a formação da res judicata 
e o estabelecimento do stare decisis et non  quieta 
movere. 
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A primeira função (res judicata), sendo co-
mum ao sistema da civil law adotado no Brasil, não 
demanda maiores explicações. Já a stare decisis é 
a própria doutrina do precedente que é, por sua 
vez, a característica peculiar ao sistema da com-
mon law. 

A coisa julgada opera sobre uma questão do 
passado e apenas entre as partes litigantes, já a 
função da stare decisis operará ao produzir efeitos 
em questões que venham a ser judicializadas por 
outras partes no futuro. Isto é, aquela regra esta-
belecida para o caso (case law) servirá de prece-
dente obrigatório para novos julgamentos sobre 
matérias semelhantes.

Frise-se, contudo, que nem todos os prece-
dentes são obrigatórios, senão aqueles oriundos 
de uma corte superior com a mesma competência 
ou da própria corte julgadora, dessa forma, o tri-
bunal estadual de Nova York não estaria obrigado 
a seguir um precedente de uma corte estadual do 
Alabama. Porém, poderia fazê-lo, pois, apesar de 
alguns precedentes não possuírem força obriga-
tória (binding precedent), estes podem possuir um 
poder de persuasão (persuasive precedent), seja 
em razão da semelhança da questão de fato, ou 
de direito ou mesmo da respeitabilidade do ma-
gistrado relator da decisão-paradigma.

Deve ser ainda asseverado a forma como o 
estudante e depois o profissional do direito é ensi-
nado a extrair da decisão judicial em estado bruto 
o precedente (case law) que servirá de paradigma 
para as decisões futuras. Diferentemente das nos-
sas súmulas vinculantes que de forma sucinta des-
de logo expõem o comando desejado, no direito 
estadunidense será necessário que seja analisado 
não apenas a parte dispositiva do acórdão, mas 
seu relatório e fundamentação para que então se 
possa desvendar o precedente.     

Tal arte ou técnica de descoberta e uso do 
precedente é desenvolvida no profissional do di-
reito, desde os seus primeiros dias de aula como 
estudante de direito e se dá através do chamado 
“brief of a case” onde um julgado é dissecado em, 
ao menos, quatro itens: fatos (facts), questão (is-
sue), dispositivo (holding) e fundamentação (rea-
soning or rationale).     

Assim, ao invés de exigir do estudante que 
aprenda ou memorize os mais variados institutos 
jurídicos e compreenda a aplicação destes apenas 
de forma estanque e em tese, nos Estados Unidos 
o aprendizado dos conceitos jurídicos virá da aná-
lise diária de fatos concretos já julgados pelos tri-
bunais. É relevante notar que a ênfase da análise 
não será no resultado daquele caso concreto, mas 
dos caminhos utilizados pelo tribunal para alcan-
çá-lo, pois o que se pretende, em última análise, é 
ensinar a pensar com conceitos jurídicos!        

Dessa forma, o estudante é logo obrigado a 
descobrir, através da leitura do acórdão, quais os 
fatos juridicamente relevantes que foram utiliza-
dos pelo tribunal (facts) e também qual a questão 
apresentadas ao tribunal (issue). Por exemplo: o 
interrogatório policial de um suspeito sem que 
este seja informado que possui direito a um advo-
gado e a permanecer calado viola a Quinta Emen-
da? (Miranda v. Arizona, 1966).

Descoberta a questão apresentada ao tribu-
nal, será preciso então conferir se a resposta da 
corte foi positiva ou negativa (holding) e, final-
mente, por qual razão ela decidiu neste sentido 
(reasoning or rationale). Este último item é o cora-
ção do briefing, pois ele identifica os argumentos 
ou fundamentos usados pela corte permitindo as-
sim que futuros litigantes possam prever, ou ou-
tros tribunais possam prover resultados similares 
em casos análogos.  

“O padrão básico de argumentação legal é 
a argumentação pelo exemplo. É a fundamenta-
ção de um caso para outro. Esse é o processo de 
três passos descrito pela doutrina do precedente 
na qual uma proposição descritiva do primeiro 
caso é tornada norma e depois aplicada em pró-
xima situação similar. São estes os passos: entre 
os casos é identificada a similaridade; depois a 
norma herdada do primeiro caso é anunciada; 
por fim a norma é então aplicada ao segundo 
caso.”14

Por fim, todas as considerações que mesmo 
constando do acórdão não forem essenciais à de-
cisão daquele caso concreto serão consideradas 
dicta (plural) ou dictum (singular), ou quando a 
assertiva estiver muito distante do mérito da lide, 
obter dictum. Frise-se, porém, que não obstante 
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não tendo qualquer força obrigatória para deci-
sões futuras os dicta possuem poder persuasivo 
(persuasiveness).

Evidentemente a riqueza do estudo acerca 
da aplicação da common law, não pode ser tra-
duzida em poucas linhas, mas em seu clássico A 
Natureza do Processo Judicial, Benjamim Cardo-
zo permite ao leitor imiscuir-se nesse fascinante 
mundo multidisciplinar e humanístico:

“Em alguns casos, a norma da Constitui-
ção ou da lei escrita é clara, e então as dificul-
dades desaparecem. Mesmo quando estão pre-
sentes carecem daquele elemento de mistério 
que acompanha a energia criativa. Entramos 
na terra do mistério quando a Constituição e a 
lei escrita nada dizem e o juiz precisa buscar na 
common law a norma que se ajusta ao caso. Ele é 
o ‘oráculo vivo da lei’ nas eloqüentes palavras de 
Blackstone.(...)É quando as cores não combinam, 
quando as referências não batem, quando não 
há nenhum precedente decisivo, que realmente 
começa o trabalho do juiz.Ele deve então ajustar 
a lei aos litigantes que ali estão, e, ao ajustá-las a 
eles, estará também ajustando-as aos outros.”15

Conclusão.

Pelo que brevemente exposto acima, verifi-
ca-se que a origem do respeito, ou melhor, que o 
maior grau de autoridade dos precedentes judi-
ciais nos Estados Unidos da América em relação ao 
Brasil decorre não apenas da diferença de sistema 
jurídico (Common Law), mas também, mesmo que 
em menor porcentagem, da diferente formação 
histórica das instituições nestes dois países.

1 Tocqueville, Alexis. A Democracia na América. Livro I. Leis e 
Costumes. Prefácio de François Furet, fl. XIII, Martins Fontes, São 
Paulo, 2001.  

2 Tocqueville, Alexis. A Democracia na América. Livro I. Leis e 
Costumes. fl.111. Martins Fontes, São Paulo, 2001

3 Tocqueville, Alexis. A Democracia na América. Livro I. Leis e 
Costumes. fl. 113, Martins Fontes, São Paulo, 2001

4 Farnsworth, E. Alan. An introduction to the Legal System of the 
United States. Third edition, Oceana publications, inc, New York, 
EUA, 1996, pág. 05

5  Vide João Gualberto Guarcez Ramos. Curso de Direito Processual 
Americano. Edt. RT, pág. 172.

6 Vide Vladimir Passos de Freitas. Justiça federal. Histórico e 
evolução no Brasil. Edt. Juruá. fl..18 

7 Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro.Projetos para o Brasil. 
Textos reunidos por Miriam Dolhnikoff, Companhia das Letras, 
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8 “A fim de livrar-se da ameaça federal, era importante constituir 
um poderoso exército estadual. Não por acaso, a Constituição de 
1891referia-se a um exército federal e não nacional. (...)Em 1906 
uma missão militar francesa chegou a São Paulo, onde permaneceu 
até 1914, enquanto o exército só iria receber uma missão militar em 
1918”(.Arthur Trindade Maranhão Costa . Entre a lei e a ordem, 
FGV editora, 2004, fl.93.)

9 Vide Vladimir Passos de Freitas. Justiça federal. Histórico e 
evolução no Brasil. Edt. Juruá. fl..19

10 “Não seria demasiado afirmar que na mente dos fundadores 
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pragmático” Vide João Gualberto Guarcez Ramos. Curso de 
Direito Processual Americano. Edt. RT, a pág. 79

11 “The development of the the American legal system has been 
influenced by the kind of education that lawyers have received, 
and legal education in turn reflects the diversity of the legal 
system” Farnsworth, E. Alan. Na introduction to the Legal 
System of the United States. Third edtion, Oceana publications, 
inc, New York, EUA, 1996, pág. 15 

12 Refere-se ao Presidente Andrew Jackson (1828/1836) que 
acreditava que toda atividade governamental é baseada no 
mandato popular.

13 Frise-se que a Constituição do Estado de Indiana até 1933 previa 
que “every person of good moral character, being a voter, shall 
be entitled to admission to practice law in all courts of justice” 

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

15 A Natureza do Processo Judicial, Benjamim N. Cardozo, 
Martins Fontes, São Paulo fls. 08/11,2004.
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O DEVER DE MINIMIZAR O PRÓPRIO PREJUÍZO 
(DUTY TO MITIGATE THE LOSS) COMO COROLÁRIO DO 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
Juiz Federal Substituto Alexandre Ferreira Infante Vieira

A partir do advento do Código de Proteção 
ao Consumidor – CDC (1990) e, principalmente, 
do novo Código Civil – CC (2002), o estudo da boa-
fé objetiva no Brasil ganhou relevo, com crescente 
produção doutrinária e aplicação na jurisprudên-
cia.

A boa-fé objetiva (ou boa-fé-lealdade) pode 
ser conceituada como um princípio (portanto, 
norma) jurídico que impõe e proíbe condutas vi-
sando à proteção (objetiva) da confiança e da leal-
dade (Treu und Glauben, binômio consagrado pelo 
§ 242 do Código Civil alemão), ou seja, a tutela da 
ética pelo direito. Não se confunde com a boa-fé 
subjetiva (ou boa-fé-crença), que é elemento de 
fato jurídico (pertence ao mundo do ser).1 Por essa 
razão, a denominação princípio da boa-fé refere-se 
sempre à boa-fé objetiva.

Judith Martins-Costa identifica o princípio da 
boa-fé como uma das vias de concretização dos 
deveres que defluem da diretriz constitucional da 
solidariedade social2 (art. 3º, I, da Constituição).

De estatura constitucional, portanto, é na-
tural que o princípio da boa-fé permeie todos os 
ramos do direito.

Tamanha é a importância que a boa-fé obje-
tiva ganhou no direito brasileiro que Miguel Rea-
le elege a eticidade como um dos três princípios 
fundamentais do Código Civil de 2002 (ao lado da 
socialidade e da operabilidade).3

1  DIDIER JR., Fredie. Multa coercitiva, boa-fé processual e supressio: 
aplicação do duty to mitigate the loss no processo civil. Revista 
de Processo 171/35-48. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
maio de 2009.

2  MARTINS-COSTA, Judith e BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes 
teóricas do novo Código Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
219. No mesmo sentido: VINCENZI, Brunela Vieira de. A boa-fé no 
processo civil. São Paulo: Atlas, 2003, p. 163.

3  REALE, Miguel. Visão geral do novo Código Civil. Prefácio. Novo 
Código Civil brasileiro: estudo comparativo com o Código Civil de 
1916. 3. ed.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

A doutrina4 identifica três funções caracte-
rísticas do princípio da boa-fé: a) função interpre-
tativa (paradigma interpretativo, v.g., art. 113 do 
CC e art. 131, nº 1, do Código Comercial de 1850); 
b) função de controle do exercício de um direito, 
para que não haja abuso do direito (limite interno 
do direito subjetivo, v.g., art. 187 do CC); e c) fun-
ção integrativa (imposição de deveres anexos, 
acessórios ou laterais de conduta – deveres de co-
operação – além daqueles – principais – decorren-
tes do acordo de vontades ou do regime jurídico, 
v.g., art. 422 do CC, art. 51, IV, do CDC e art. 14, II, 
do CPC).

Entre os deveres anexos de conduta, deriva-
dos da boa-fé objetiva, podem-se listar, por exem-
plo: a) dever de segurança (uma parte deve garan-
tir a integridade dos bens e dos direitos da outra 
sempre que haja algum perigo associado ao vín-
culo que as une); b) dever de lealdade (uma parte 
não deve causar prejuízos desnecessários à outra); 
c) dever de informação (uma parte deve comuni-
car à outra todos os fatos relevantes acerca do vín-
culo que as une); d) dever de o credor minimizar 
o próprio prejuízo (o credor deve diligenciar para 
minimizar suas perdas, a fim de não onerar o de-
vedor além do necessário).

O dever de o credor minimizar o próprio preju-
ízo merece especial atenção neste pequeno estu-
do, pois, embora seja pouco divulgado no direito 
brasileiro, sua compreensão é de grande valia para 
a solução de diversos casos que surgem no dia-
a-dia do foro. Com efeito, não é raro verificarmos 
situações em que o credor, premeditadamente, se 
mantém inerte enquanto seu prejuízo cresce, em 
busca de obter maior indenização do devedor.

4  Por exemplo, VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral 
das obrigações e teoria geral dos contratos. vol. II, 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005.
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Fredie Didier Jr. observa que “a previsão de 
deveres jurídicos para o credor é uma das princi-
pais manifestações do princípio da boa-fé”.5

Conhecido pelas expressões duty to mitigate 
the loss ou obligation de minimiser son propre dom-
mage, esse dever anexo de conduta é bastante es-
tudado e empregado no direito comparado.

No direito internacional, o art. 77 da Conven-
ção de Viena de 1980, sobre a Venda Internacional 
de Mercadorias, assim estabelece:

“A parte que invoca a quebra do contrato 
deve tomar as medidas razoáveis, levando em 
consideração as circunstâncias, para limitar a 
perda, nela compreendido o prejuízo resultante 
da quebra. Se ela negligencia em tomar tais me-
didas, a parte faltosa pode pedir a redução das 
perdas e danos, em proporção igual ao montan-
te da perda que poderia ter sido diminuída.”

Da mesma forma, dispõe o art. 44 do Código 
de Obrigações da Suíça (1911), ao tratar de hipó-
teses de redução da indenização:

IV. Réduction de l’indemnité 

Art. 44 

1 Le juge peut réduire les dommages-
intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la 
partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des 
faits dont elle est responsable ont contribué à 
créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont 
aggravé la situation du débiteur. 

2 Lorsque le préjudice n’a été cause ni in-
tentionnellement ni par l’effet d’une grave né-
gligence ou imprudence, et que sa réparation 
exposerait le débiteur à la gène, le juge peut équi-
tablement réduire les dommages-intérêts.6

No direito brasileiro, a doutrina tem reconhe-
cido o duty to mitigate the loss como dever anexo 
de conduta, derivado do princípio da boa-fé. Nes-
se sentido, foi aprovado o Enunciado 169 pela III 
Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho 
da Justiça Federal:

5  DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 47.
6 Texto disponível em <http://www.admin.ch/ch/f/rs/220/a44.

html> Acesso em 15/09/2009. 

“Art. 422 [do Código Civil de 2002]: O prin-
cípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evi-
tar o agravamento do próprio prejuízo.” 7, 8

O princípio da boa-fé determina que o cre-
dor diligencie para reduzir suas perdas, mas a exi-
gência não ultrapassa o limite da razoabilidade. 
Em outras palavras, o credor não está obrigado a 
tomar medidas extraordinárias, irrazoáveis, visan-
do à redução de seu prejuízo.

O descumprimento do dever de minimizar 
suas próprias perdas, por violar o princípio da 
boa-fé, caracteriza-se como ato ilícito (art. 187 do 
CC). Por se tratar de violação de cláusula geral, não 
há previsão expressa de conseqüência dessa vio-
lação, cabendo ao juiz, no caso concreto, determi-
nar a sanção.

Em geral, descumprido o dever de minimizar 
suas próprias perdas, o devedor não será obriga-
do a indenizar todo o prejuízo sofrido pelo credor, 
mas somente o que este não pôde razoavelmente 
evitar.

As despesas do credor com as medidas razo-
áveis tomadas para minimizar seu prejuízo devem 
ser reembolsadas pelo devedor, juntamente com 
a reparação dos danos que o credor não conse-
guiu evitar.9

Seguem alguns exemplos para ilustrar a 
aplicação prática do duty to mitigate the loss.

Em um contrato de locação de imóvel 
residencial,10 o locatário percebe que o telhado 
da casa ameaça ruir sobre determinado cômodo e 

7  Texto disponível em <http://daleth.cjf.jus.br/revista/enunciados/
IIIJornada.pdf> Acesso em 15/09/2009.

8  Esse enunciado foi proposto por Véra Maria Jacob de FRADERA 
e sua justificativa foi publicada sob o título “Pode o credor ser 
instado a diminuir o próprio prejuízo?” na Revista Trimestral de 
Direito Civil vol. 19, pp. 109-119. Rio de Janeiro: Padma, 2004.

9  WITZ, Claude. L’obligation de minimiser son propre dommage 
dans les conventions internationales: l’exemple de la Convention 
de Vienne sur la vente internationale. In: Faut-il moraliser le droit 
français de la réparation du dommage? (À propos des dommages 
et intérêts punitifs et de l’obligation de minimiser son propre 
dommage), Acted du Colloque du 21 mars 2002 - Centre de droit 
des affaires et de gestion (CEDAG) Paris, Petites affiches nº. 232 
(novembre 2002) 50-54. Apud: FRADERA, Véra Maria Jacob de. 
Op. cit., p. 117.

10  Exemplo citado no “Tenants’ Rights Manual” elaborado pela ONG 
Tenants Advice Service Inc., localizada no estado australiano de 
Western Australia (WA). Texto disponível em <www.taswa.org/
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notifica o proprietário para que o conserte rapida-
mente. O proprietário informa que primeiro orça-
rá o conserto com algumas empresas. Prevenido, 
o locatário retira todos os móveis daquele cômo-
do. Cumpre seu dever de minimizar o próprio 
prejuízo. Logo em seguida, o telhado efetivamen-
te desmorona, sem acarretar grande prejuízo ao 
locatário. Nesse caso, o locador deverá indenizar 
integralmente seu inquilino, que se comportou 
conforme a boa-fé. Se, ao contrário, o locatário, 
ciente do risco do desmoronamento, decide man-
ter os móveis no mesmo local, por mero capricho, 
e acaba sofrendo prejuízo muito maior, não mais 
terá direito ao ressarcimento integral do dano, 
pois descumpriu o dever implícito de mitigar as 
próprias perdas, em violação à boa-fé objetiva.

Da jurisprudência australiana11, colhe-se ou-
tro exemplo envolvendo a locação de imóveis. Em 
um contrato de locação por tempo determinado, 
o locatário deixou o imóvel antes do prazo contra-
tado, mas notificou o locador com um mês de an-
tecedência, ficando acordado que o aluguel seria 
pago até que o imóvel fosse novamente locado. 
Entretanto, o proprietário não anunciou o imóvel 
para locação enquanto o locatário nele permane-
ceu. Em demanda proposta contra o locatário, o 
Judiciário decidiu que este não tinha que pagar 
todos os aluguéis reclamados, pois o locador, ao 
retardar o início do anúncio do imóvel, violou o 
dever de minimizar o próprio prejuízo.

Da jurisprudência brasileira, cita-se acórdão 
paradigmático do Superior Tribunal de Justiça, re-
sumido nesta ementa auto-explicativa:

Fraude à execução. Boa-fé. Prova da in-
solvência.

1. Nas circunstancias do negócio, o 
credor tinha o dever, decorrente da boa-fé 
objetiva, de adotar medidas oportunas para, 
protegendo seu crédito, impedir a alienação 
dos apartamentos a terceiros adquirentes de 
boa-fé. Limitando-se a incorporadora do em-
preendimento a propor a ação de execução, 
sem averbá-la no registro de imóveis ou avisar 

downloads/all/3.11_the-duty-to-mitigate-loss.pdf>. Acesso em 
15/09/2009.

11  Ibidem.

a financiadora, permitiu que dezena de apar-
tamentos fossem alienados pela construtora a 
adquirentes que não tinham nenhuma razão 
para suspeitar da legalidade da compra e ven-
da, inclusive porque dela participou a CEF. Não 
prevalece, contra estes, a alegação de fraude a 
execução.

2. Proposta a ação contra devedor sol-
vente (art. 593, II, CPC), a prova da insolvência 
da devedora é indispensável para caracterizar 
a fraude à execução.

Precedentes da doutrina e da jurispru-
dência.

Recurso conhecido e provido para julgar 
procedente os embargos de terceiro opostos 
pelo adquirente.

(REsp 32.890/SP, Rel. Ministro RUY ROSA-
DO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 
14/11/1994, DJ 12/12/1994, p. 34350)

Fredie Didier Jr. examina a aplicação do duty 
to mitigate the loss no processo civil.12 Segundo 
o notável processualista baiano, a parte em cujo 
favor foi cominada multa coercitiva (astreinte, pre-
vista no § 4º do art. 461 do CPC) tem o dever de 
colaborar com o cumprimento expedito da medi-
da de urgência pelo devedor, impedindo, assim, o 
aumento desnecessário e irrazoável do montante 
da multa. Ilustra com dois casos concretos de des-
cumprimento desse dever, verbis:

“a) A autora de uma demanda, em cujo 
favor se destinava a multa fixada em uma deci-
são liminar, fez carga dos autos em novembro 
de 2002, devolvendo-os ao cartório em janeiro 
de 2007 – 51 meses depois, portanto. A devolu-
ção dos autos judiciais veio acompanhada de 
petição contendo pedido de execução de multa 
diária, em valor superior a R$13.000.000,00 (tre-
ze milhões de reais), por suposto descumprimen-
to de ordem judicial que determinava a retirada 
do nome da autora dos cadastros dos órgãos de 
proteção ao crédito.

b) Autor de demanda proposta perante os 
Juizados Especiais, em que pleiteava o retorno do 
fornecimento de energia elétrica à sua residência 
e perdas e danos decorrentes da indevida inter-
rupção na prestação do serviço, obteve decisão 
liminar, com ordem reintegratória, para que o 
ilícito fosse removido e o serviço voltasse a ser 

12  DIDIER JR., Fredie. Op. cit., pp. 45-48.
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prestado. Houve fixação de multa diária pelo 
descumprimento. A sentença ratificou a decisão 
provisória. Houve recurso da empresa-ré. O autor 
não noticiou o descumprimento da liminar nem 
pediu a execução provisória da sentença. Anos 
depois, após o trânsito em julgado do acórdão 
da Turma Recursal que confirmou a sentença, o 
autor pediu a execução da multa, cujo montante 
já se aproximava do primeiro milhão de reais.”

Certamente, nos dois exemplos acima, os au-
tores, por descumprirem o dever de minimizar o 
próprio prejuízo, violaram a boa-fé objetiva e de-
vem ser sancionados pela perda do direito à multa 
correspondente ao tempo considerado pelo juiz 
como excedente ao que razoavelmente deveria 
ser aguardado pelo credor para reclamar do des-
cumprimento da ordem judicial.

Em conclusão, o dever de minimizar o próprio 
prejuízo é um importante dever anexo de conduta 
do credor, derivado do princípio da boa-fé (objeti-
va), que merece ser bem estudado pelos juízes, de 
modo que comportamentos desleais recorrentes 
no cotidiano forense não fiquem impunes.
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AçÕES VISANDO À RESTITUIçãO DE IMPOSTO DE RENDA 
INCIDENTE SOBRE COMPLEMENTAçãO DE APOSENTADORIA 

PAGA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
DISPOSITIVO DA SENTENçA E PRESCRIçãO.

Juiz Federal Antonio Oswaldo Scarpa

Diversas ações têm sido ajuizadas na Justiça 
Federal pedindo a declaração de inexigibilidade 
de imposto de renda incidente sobre os valores re-
cebidos a título de complementação de aposenta-
doria pagos por entidade de previdência privada, 
durante a vigência da Lei n. 7.713/88 (01/01/1989 
a 31/12/1995). Argumenta-se que, quando em vi-
gor a lei citada, o imposto de renda incidia sobre 
as contribuições realizadas para o fundo, de modo 
que a tributação de tais parcelas quando do pa-
gamento da complementação de aposentadoria 
configura bitributação. 

De fato, durante a vigência da Lei n. 7.713/88, 
as contribuições vertidas para tais fundos não 
eram deduzidas dos rendimentos, de maneira que 
sobre elas incidia o imposto de renda (art. 3º). Em 
contrapartida, o imposto de renda não incidia so-
bre a complementação de aposentadoria recebida 
de entidade de previdência privada (art. 6º, VII).

Com o advento da Lei n. 9.250/95, a situação 
se inverteu: as contribuições passaram a ser de-
duzidas da base de cálculo e o imposto de renda 
passou a incidir sobre a complementação de apo-
sentadoria. 

Assim, considerando que as contribuições 
a fundos de previdência privada, efetuadas no 
período de 01/01/1989 a 31/12/1995, vale dizer, 
durante a vigência da Lei 7.713/88, já foram tri-
butadas segundo a sistemática de recolhimento 
de imposto de renda aplicável à época, é lógica 
a conclusão de que não podem vir novamente a 
compor a base de cálculo do tributo quando do 
seu resgate ou do pagamento da complementa-
ção de aposentadoria, sob pena de bitributação.   

Não se ignora que a complementação de 
aposentadoria é custeada não apenas pelas con-
tribuições feitas pelo empregado enquanto este-
ve na ativa, mas também pela parcela aportada 

pelo empregador e pelo resultado de aplicações 
financeiras realizadas no gerenciamento de tais 
recursos.

Todavia, embora não haja identidade en-
tre uma parcela e outra, é inegável que parte do 
fundo origina-se de contribuições pagas pelo em-
pregado. Se sobre essas contribuições já houve o 
recolhimento de imposto de renda na vigência da 
lei anterior, fazer incidir novamente o imposto por 
ocasião do pagamento da complementação de 
aposentadoria implica evidente ofensa ao princí-
pio do non bis in idem.

Renda significa acréscimo patrimonial, na 
forma do art. 43 do CTN, e nada acrescenta ao pa-
trimônio da pessoa a parcela do fundo represen-
tada pelas contribuições que ela próprio aportou. 

Hugo de Brito Machado ensina que “o fato 
gerador do imposto de renda é a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, 
assim entendido o produto do capital, do traba-
lho ou da combinação de ambos; e de proventos 
de qualquer natureza, assim entendidos os acrésci-
mos patrimoniais não compreendidos no concei-
to de renda (CTN, art. 43)” (1997, p. 218). 

Ruy Barbosa Nogueira, a seu turno, discorren-
do sobre os pressupostos de fato da tributação, os 
quais denomina fontes reais, pontua que “as fontes 
reais se constituem dos suportes fáticos das impo-
sições tributárias; é a subjacência sobre que incide 
a tributação, afinal a própria riqueza ou complexo 
dos bens enquanto relacionados com as pessoas 
e que depois de serem discriminados na lei tribu-
tária (patrimônio, renda, serviços, transferências) 
passam a constituir os ‘fatos tributáveis’. As fontes 
reais ou materiais são também denominadas em 
doutrina ‘pressupostos de fato da incidência’ ou 
‘fatos imponíveis’” (1995, p. 47).



34

Escola de Magistratura Federal da Primeira Região

homologação ocorreu, é de se admitir ter havido 
a homologação tácita, de modo que a prescrição 
da ação de repetição de indébito – conforme ju-
risprudência pacífica do E. STJ – tem por termo 
inicial a data da extinção do crédito tributário, que 
somente ocorre com o transcurso do prazo deca-
dencial de cinco anos contados da ocorrência do 
fato gerador (homologação tácita, art. 156, VII, do 
CTN), ao qual devem ser acrescidos os cinco anos 
previstos no art. 168 do CTN. É a regra dos cinco 
mais cinco. 

Com efeito, esclarece Eurico Marcos Diniz de 
Santi que “neste caso, concorre a contagem do 
prazo para o Fisco homologar expressamente o pa-
gamento antecipado, concomitantemente, com o 
prazo para o Fisco, no caso de não-homologação, 
empreender o correspondente lançamento tribu-
tário. Sendo assim, no termo final desse período, 
consolidam-se simultaneamente a homologação 
tácita, a perda do direito de homologar expressa-
mente e, consequentemente, a impossibilidade 
jurídica de lançar de ofício” (2004, p. 170). Findo 
esse prazo decadencial de cinco anos, inicia-se a 
fluência do prazo prescricional, igualmente de 
cinco anos, como visto.  

Não se ignora que com a edição da Lei Com-
plementar 118/2005 não há mais que se falar em 
cinco mais cinco na contagem do prazo prescri-
cional, pois o art. 3º dessa lei estabelece que “para 
efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da 
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código 
Tributário Nacional, a extinção do crédito tributá-
rio ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamen-
to por homologação, no momento do pagamento 
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da refe-
rida Lei”.  Também não se desconhece que o art. 
4º, segunda parte, da mencionada Lei determina a 
aplicação retroativa do seu art. 3º, de sorte a alcan-
çar fatos passados. 

Acontece que a Corte Especial do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça declarou a inconstitu-
cionalidade da aplicação retroativa do menciona-
do dispositivo - por ofensa ao art. 2º da CF/88 (que 
consagra a autonomia e independência do Poder 
Judiciário em relação ao Poder Legislativo), bem 
assim ao inciso XXXVI do art. 5º, que resguarda, 
da aplicação da lei nova, o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada - entendendo 
que a tese dos “cinco mais cinco” prevalece para 
as ações de repetição de indébito que se refiram 
a situações ocorridas até 9 de junho de 2005. Com 
efeito, assentou aquela Corte que, “tratando-se de 
preceito normativo modificativo, e não simples-
mente interpretativo, o art. 3º da LC 118/2005 só 
pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas so-
bre situações que venham a ocorrer a partir de sua 
vigência” (Argüição de Inconstitucionalidade nos 
Embargos de Divergência em REsp n. 644.736-PE, 
rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgamento em 
06-06-2007, sublinhei).

Também o eminente Min. Celso de Mello, do 
STF, em decisão monocrática, consignou que a 
norma em exame “somente pode ter eficácia para 
fatos geradores ocorridos a contar de 09.06.2005, 
sendo sua aplicação retroativa inconstitucio-
nal, como já decidiu o STJ no Recurso Especial n. 
719.101” (Ação Civil Originária – ACO 981-RS, Tute-
la Antecipada, DJ de 08-03-2007, p. 30, sublinhei). 

Cumpre ressaltar que, antes da manifestação 
da Corte Especial do STJ, foram prolatados alguns 
acórdãos por órgãos fracionários daquele Tribunal, 
que, embora reconhecendo a impossibilidade de 
retroação, consideravam, equivocadamente, que 
o art. 3º da Lei Complementar n. 118/2005 aplica-
va-se apenas às ações ajuizadas posteriormente a 
sua vacatio legis, e não a fatos geradores ocorri-
dos a contar da sua vigência. Tal questão restou 
superada com o exame de constitucionalidade 
pela Corte Especial, órgão que detém atribuição 
para tanto, naquele Colendo Tribunal Superior, 
quando se assentou que a lei nova só pode alcan-
çar fatos geradores futuros, não se aplicando aos 
fatos geradores anteriores a 9 de junho de 2005. 

Sabe-se que a prescrição visa proporcio-
nar segurança às relações jurídicas, “que seriam 
comprometidas diante da instabilidade oriunda 
do fato de se possibilitar o exercício da ação por 
prazo indeterminado” (DINIZ, 2003, p. 337). Se se 
permitisse à lei nova, ainda que sob a roupagem 
de lei interpretativa, a possibilidade de retroagir, 
restaria atingida a mesma segurança que o institu-
to da prescrição tenciona proteger.



Destarte, considerando que a lesão ao direi-
to da parte ocorreu no momento em que, com a 
sua aposentadoria, passou a receber a comple-
mentação sobre a qual incidiu, na sua totalidade, 
o imposto de renda, configurando o apontado bis 
in idem, a restituição pretendida, quanto aos fa-
tos geradores ocorridos antes da vigência da Lei 
118/2005, somente será, em parte, alcançada pela 
prescrição decenal, quando entre o primeiro dia 
do exercício seguinte ao ano-base a que se refere 
o tributo indevidamente retido e o ajuizamento 
da presente demanda  tiverem transcorrido mais 
de dez anos.  

Isso porque “a retenção do imposto de renda 
na fonte configura mera antecipação do imposto de-
vido na declaração anual de rendimentos, uma vez 
que o conceito de renda envolve necessariamente 
um período, que, conforme determinado pela Cons-
tituição Federal, é anual” (STJ, EREsp 289398/DF, 
Rel. Min. Franciulli Netto, Primeira Seção, julgado 
em 27/11/2002, DJ 02/08/2004, p. 284). Assim, “no 
caso especifico do imposto de renda, o fato gerador 
tem-se por caracterizado no final do ano-base, tor-
nando-se definitiva a homologação do lançamento, 
se tácita, após o transcurso de cinco anos, findos os 
quais se inicia o prazo qüinqüenal (CTN, art. 168, I) 
para pleitear a restituição dos valores indevidamen-
te recolhidos” (STJ, REsp 801.098/SC, Rel. Min. Te-
ori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 
26/02/2008, DJe de 06/03/2008).   

Tratando-se de lesão que se renova ao longo 
da aposentadoria da parte autora, até que se al-
cance o montante restituível, haverá a prescrição 
apenas das parcelas referentes ao período anterior 
a dez anos ou cinco anos do ajuizamento da ação, 
conforme a data do fato gerador, que, repita-se, é 
sempre o primeiro dia do ano seguinte ao final do 
ano-base.  

Portanto, a solução que me parece adequa-
da, em casos da espécie, é declarar-se a inexigibi-
lidade não do imposto cobrado sob a égide da Lei 
n. 7.713/88, pois nenhuma irregularidade havia 
àquela época, mas sim do imposto de renda inci-
dente sobre a complementação de aposentado-
ria, pois nesse momento é que passou a haver a 
bitributação. Naturalmente, a inexigibilidade terá 
como limite o valor correspondente ao imposto 

de renda recolhido sobre as contribuições feitas 
pelos beneficiários às entidades de previdência 
privada durante a vigência da Lei n. 7.713/88 (1º 
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995), 
devidamente corrigido. Em sendo apurado que o 
tributo cobrado ao longo da aposentadoria alcan-
ça esse montante, a União deverá ser condenada 
a restitui-lo, com os consectários legais; não alcan-
çando, a União deverá abster-se de promover no-
vas retenções de imposto de renda na fonte sobre 
a complementação da aposentadoria até que se 
atinja aquela importância, sem prejuízo da resti-
tuição dos valores indevidamente cobrados. 
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Escapa ao conceito de renda, portanto, aqui-
lo que não representa elevação ou incremento do 
patrimônio de alguém, não se constituindo fonte 
real, fato imponível ou pressuposto de fato da in-
cidência da norma tributária. 

Veja-se que em nenhum momento a lei 
determinou a tributação de ambas as parcelas 
(contribuição ao fundo e complementação de 
aposentadoria). Enquanto incidia o imposto de 
renda sobre a contribuição, na vigência da Lei n. 
7.713/88, isentava-se o complemento, situação 
que se inverteu, na lei em vigor. 

Cumpre transcrever recente julgado que ilus-
tra o posicionamento do TRF da 1ª Região acerca 
do tema em comento:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDI-
MENTO ORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. 
CONTINÊNCIA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. PRES-
CRIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE COMPLE-
MENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA. 
LEI N. 9.250/95. DEDUÇÃO. LEI N. 7.713/88. RES-
TITUIÇÃO DO INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO. SUCUM-
BÊNCIA. 

1. Ilegitimidade do empregado para pleitear 
a restituição de imposto de renda sobre a parte 
patronal das contribuições efetuadas a fundo de 
previdência privada.

2. A existência de continência não afasta o 
reconhecimento da litispendência, pois, havendo 
pedido mais abrangente, persiste a identidade de 
partes, de pedido e de causa de pedir (no tocante 
à parte comum).

3. Segundo entendimento desta Corte e do 
STJ, o prazo qüinqüenal para a repetição do valor 
indevidamente recolhido, a título de imposto de 
renda retido na fonte, obedece à mesma sistemá-
tica adotada para os tributos sujeitos a lançamen-
to por homologação, cabendo à Fazenda Nacional 
a prova de que houve homologação expressa do 
tributo. 

4. A prescrição qüinqüenal prevista na Lei 
Complementar 118/2005 aplica-se aos fatos ge-
radores posteriores à sua vigência, estando os 
mesmos submetidos à prescrição de 5 anos após 

o prazo de 5 anos para homologação tácita. Prece-
dentes do STJ e desta Corte.

5. Os valores das contribuições vertidas ao 
fundo previdenciário no período de vigência da 
Lei n. 7.713/88, de 1º de janeiro de 1989 a 31 de 
dezembro de 1995, cujo ônus tenha sido da pes-
soa física, não devem compor a base de cálculo do 
imposto de renda sobre aposentadoria comple-
mentar, porque já tributadas segundo a sistemá-
tica de recolhimento do IRPF à época.

 6. Considerando que os autores parcialmen-
te vencedores decaíram de parte significativa do 
pedido, há que manter-se a sucumbência recípro-
ca reconhecida.

7. Apelação dos autores improvida.

8. Apelação da Fazenda Nacional improvida.

9. Remessa oficial parcialmente provida, para 
julgar improcedente o pedido dos autores Álva-
ro José Borges da Silva, Ildeu Leandro de Souza 
e Marcílio Dias, com fundamento nos incisos V e 
VI do art. 267 do CPC, e condená-los ao ônus da 
sucumbência.”  (AC 2005.34.00.004093-5/DF, Des. 
Federal Leomar Barros Amorim de Sousa, Oitava 
Turma, Publicação 24/04/2009 e-DJF1 p. 321)  

Recentemente, inclusive, o STJ entendeu 
como repetitiva a matéria objeto da presente lide, 
nos termos da Lei 11.672/2000, definindo como 
indevida a cobrança promovida e determinando 
que a Recorrida promova a devolução dos valores 
indevidamente recolhidos (REsp. 1.012.903, Min. 
Teori Albino Zavascki, Sessão de 08/10/2008). 

Por outro lado, observa-se que é impraticá-
vel, quiçá impossível, recalcular o valor do fundo, 
de sorte a se destacar a parcela que atualmente 
corresponda àquelas contribuições realizadas na 
forma da lei revogada. Assim, para se evitar a bitri-
butação, a solução que se afigura factível e razoá-
vel é autorizar a restituição do imposto de renda 
incidente sobre a totalidade da complementação 
de aposentadoria até o limite do imposto cobrado 
sobre as contribuições feitas sob o regime da Lei 
n. 7.713/88, devidamente corrigido.

Por fim, cumpre esclarecer que, tratando-se 
de tributo sujeito a lançamento por homologação 
e não tendo sido demonstrada a data em que tal 
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A CONSTITUCIONALIDADE DAS PESQUISAS 
COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS

ARTIGO REFERENTE À PALESTRA DE DIREITO CIVIL
O DIREITO AO CORPO E A AUTONOMIA EXISTENCIAL

Juiz Federal Substituto Arthur Pinheiro Chaves

Tema que merece reflexão, vez que tem sus-
cita grande polêmica entre diversos setores do 
corpo social, pelas implicações éticas, filosóficas e 
religiosas que traz, é o concernente à utilização de 
células-tronco embrionárias obtidas de embriões 
humanos produzidos por fertilização in vitro e não 
usados no respectivo procedimento. 

Do ponto de vista jurídico, a discussão gira 
em torno de argumentos concernentes, basica-
mente, ao pressuposto de que a vida tem início 
com a fecundação, fazendo-se equiparação entre 
embrião e pessoa humana. Como conseqüência, 
sua destruição para a realização de pesquisas para 
tratamento de outras pessoas representaria uma 
violação da vida, cuja proteção é prevista no art. 
5º, caput da Constituição Federal, e da dignidade 
da pessoa humana (CF, art. 1º, III).  

Os argumentos em sentido contrário, contu-
do, são de relevo. 

De início, aponta-se para o aspecto de que 
não se vislumbra ofensa à inviolabilidade do di-
reito à vida. A vida humana se extingue quando 
o sistema nervoso pára de funcionar. É o que se 
extrai da Lei de Transplante de Órgãos (Lei nº 
9.434/1997), que somente autoriza o procedimen-
to de retirada de tecidos, órgãos ou partes do cor-
po humano, após o diagnóstico de morte encefá-
lica, momento a partir do qual cessa a atividade 
nervosa.

Por paridade, o início da vida tem lugar ape-
nas quando o sistema nervoso se forma ou inicia 
a se formar, situação que se dá, de acordo com 
pesquisas biológico-fisiológicas, com a formação 
da chamada “placa neural”, somente no décimo 
quarto dia depois da concepção, implantação e 
individualização, quando o embrião tem um am-
biente favorável para se desenvolver e virar um 
bebê, tese exposta pela geneticista Mayana Zatz, 

pesquisadora-chefe do Centro de Estudos do 
Genoma Humano da Universidade de São Paulo 
(USP).

Antes disso, portanto, não representa o em-
brião conservado in vitro, em laboratório, exis-
tência em desenvolvimento de um indivíduo hu-
mano, não havendo, desta maneira, a propalada 
ofensa a indisponibilidade do direito à vida. Esse 
foi o entendimento esposado pelo Tribunal Cons-
titucional Federal alemão, julgando questão se-
melhante naquele país (BverGE 39:I, 1995).

Em relação à ofensa à dignidade da pessoa 
humana, o Código Civil estatui que a personalida-
de civil começa no nascimento com vida, resguar-
dando, ademais, desde a concepção, os direitos 
do nascituro. O embrião decorrente de fertilização 
in vitro, conservado em laboratório, não é pessoa, 
haja vista não ter nascido, nem tampouco nascitu-
ro, em razão de não ter sido transferido para o úte-
ro materno, não havendo, por conseqüência lógi-
ca, que se falar em ofensa a dignidade de pessoa 
humana, em relação a organismo que, nos termos 
legais, não reveste a condição de pessoa.

A legislação brasileira, ademais, se harmoni-
za com a tendência legislativa vigente no direito 
internacional. No direito comparado, as pesquisas 
com células-tronco são admitidas em diversos pa-
íses, podendo-se mencionar os Estados Unidos, 
Reino Unido, Suécia, China, Israel, Cingapura, Aus-
trália e Espanha, exibindo a legislação nacional, in-
clusive, um viés mais moderado e prudente, face 
aos requisitos estabelecidos para a realização das 
pesquisas.

Exemplo do viés de moderação está no fato 
de que Lei de Biossegurança ( Lei nº 11.105/2005) 
somente permite a utilização de embriões fecun-
dados in vitro para fins reprodutivos que não te-
nham a possibilidade de vir a se tornarem seres 
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humanos, porque inviáveis ou não utilizados no 
processo de fertilização.

Vale observar, ademais, que de acordo com 
a lei, as células-tronco deverão ser extraídas de 
embriões oriundos de tratamento reprodutivo, 
não se permitindo, portanto, que sejam utilizadas 
células-tronco extraídas de embriões produzidos 
exclusivamente para pesquisas. 

Tal aspecto tem relevante repercussão ético-
jurídica, na medida em que, não obstante origi-
nariamente os embriões tenham sido produzidos 
para fins de reprodução, a implantação não ocor-
reu e os embriões não virão mais ser utilizado para 
o mencionado fim, não havendo, portanto, razões 
para que suas células não sejam utilizadas para 
promover a vida e a saúde das pessoas que sofram 
de grave patologia, atribuindo-se à sua curta exis-
tência um sentido nobre.

Além disso, ainda que tenham sido cumpri-
dos os requisitos legais enumerados, a aprovação 
do comitê de ética da respectiva instituição de 
pesquisa com células-tronco embrionárias huma-
nas será exigida, garantindo-se que as células não 
sejam utilizadas de forma inconseqüente.

A Lei nº 11.105/2005, ademais, veda expres-
samente a clonagem humana, a engenharia ge-
nética e a comercialização de embriões, exigindo, 
ainda, o prévio consentimento dos genitores para 
a realização de pesquisas com células-tronco, as-
segurando, portanto, o direito de cada um agir em 
consonância com sua ética pessoal.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento 
histórico da ADI nº 3.150, datado de 29/05/2009, 
já se debruçou sobre o tema tormentoso. Por 
maioria de 6X5 votos, julgou improcedente pedi-
do formulado em ação direta de inconstitucionali-
dade proposta pelo Procurador-Geral da Repúbli-
ca contra o art. 5º da multimencionada Lei federal 
11.105/2005 (Lei da Biossegurança).

Prevaleceu, então, o voto do Min. Carlos 
Britto, relator. Nos termos do seu voto, salientou-
se, inicialmente, que o artigo impugnado seria 
um bem concatenado bloco normativo que, sob 
condições de incidência explícitas, cumulativas 
e razoáveis, contribuiria para o desenvolvimen-
to de linhas de pesquisa científica das supostas 

propriedades terapêuticas de células extraídas de 
embrião humano in vitro. 

Esclareceu o relator que as células-tronco 
embrionárias, pluripotentes, ou seja, capazes de 
originar todos os tecidos de um indivíduo adulto, 
constituiriam, por isso, tipologia celular que ofere-
ceria melhores possibilidades de recuperação da 
saúde de pessoas físicas ou naturais em situações 
de anomalias ou graves incômodos genéticos. 

Asseverou que as pessoas físicas ou naturais 
seriam apenas as que sobrevivem ao parto, do-
tadas do atributo a que o art. 2º do Código Civil 
denomina personalidade civil, assentando que a 
Constituição Federal, quando se refere à “dignida-
de da pessoa humana” (art. 1º, III), aos “direitos da 
pessoa humana” (art. 34, VII, b), ao “livre exercício 
dos direitos... individuais” (art. 85, III) e aos “direi-
tos e garantias individuais” (art. 60, § 4º, IV), estaria 
falando de direitos e garantias do indivíduo-pes-
soa. 

Assim, concluiu o STF no julgado paradig-
mático, numa primeira síntese, a Carta Magna não 
faria de todo e qualquer estádio da vida humana 
um autonomizado bem jurídico, mas da vida que 
já é própria de uma concreta pessoa, porque nati-
viva, e que a inviolabilidade de que trata seu art. 
5º diria respeito exclusivamente a um indivíduo já 
personalizado. 

Em síntese, do julgado, percebe-se que pre-
valeceu a tese de que a pesquisa com células-
tronco embrionárias representa uma perspectiva 
de tratamento eficaz para inúmeras doenças que 
causam sofrimento e morte a milhões de pesso-
as. O argumento contrário à utilização de células-
tronco em pesquisas e tratamentos médicos é ali-
mentado, no mais das vezes, por um sentimento 
religioso. Não se deve, em nenhuma hipótese, 
desmerecer a crença sincera de qualquer pessoa 
ou doutrina. Mas no espaço público de um Esta-
do laico, contudo, hão de prevalecer as razões do 
Direito e da Ciência, que caminham no sentido da 
constitucionalidade da Lei de Biossegurança.  
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A LESãO CONTRATUAL
Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes

Introdução

Dentre os vários instrumentos normativos 
estudados no direito privado, voltados para o es-
tudo da minimização da desigualdade entre as 
partes, a lesão enorme foi o que mais ocupou os 
estudiosos em todas as eras da evolução jurídica. 
O que se propõe no presente estudo é recapitular 
a roupagem inicial do instituto e sua evolução no 
tempo até os dias atuais.

1. Origem histórica.

Caio Mário (1992:33), com amparo nas lições 
de Madura-Kandasvami-Pulavar1, menciona ser 
possível encontrar nos preceitos indus a seguinte 
norma: “A venda não aproveitará ao comprador se 
foi feita por um homem exaltado, por um louco etc, 
ou a vil preço”. E diz ainda que o Velho Testamen-
to dá conta de um caso de venda lesiva, quando 
Jacó compra os direitos de primogênito de Esaú 
por um prato de lentilhas, na oportunidade em 
que este estava faminto. No entanto, com caracte-
rística técnicas de um instituto jurídico, leciona o 
mestre que a rescisão por lesão se aproxima muito 
da instituição in integrum restitutio2, aplicada pelo 
Pretor, no Direito Romano, em causas de menori-
dade, violência, dolo, fraude, erro, ausência ou ca-
pitis deminutio do devedor. A partir daí, num certo 
aprimoramento jurídico, surgiu então o instituto 
da Laesio Enormis3.

O surgimento deste instituto teria advindo 
ou no terceiro século diretamente com a Consti-

1  Vyavahara Sara Sangraha, p. 155, IX, referência nesses limites in 
Caio Mário (1992).

2 Seria um ato praticado pelo magistrado fora a iurisdictio, e 
decorrente de seu imperium, tendo como pressuposto um 
prejuízo do titular (Caio Mário, 1992:34).

3 A restituição in integrum baseou-se em circunstâncias subjetivas, 
mais atrelada aos vícios do consentimento. A laesio enormis 
assume aspecto objetivo, não se relacionando a dolo ou violência, 
como bem anota Caio Mário (1992:35).

tuição de Diocleciano e Maximiliano; ou no sex-
to século, com a compilação, mediante alteração 
num reescrito que não o continha, com o que se 
inclina Caio Mário (1992:23), lecionando que:

“O instituto da lesão teria surgido da in-
terpolação dos textos, teria nascido no século 
sexto, criado verdadeiramente por Justiniano, 
que teria preferido, talvez para lhe dar o prestí-
gio da ancianidade, atribuí-lo àqueles impera-
dores a baixar ele próprio um ato que lhe desse 
origem. É sobre o disposto nas Leis Segunda e 
Oitava que se lançam as bases do organismo, 
tudo posterior ao Código”.

Darcy Bessone (1987:265), ao contrário des-
se entendimento, acredita que o instituto tenha 
surgido no ano 285, quando Diocleciano teria 
facultado “ao filho pedir a rescisão da venda fei-
ta por seu pai, ou o complemento do preço justo, 
sempre que o avençado fosse inferior à metade 
do valor real da coisa vendida”, dando lugar à Lei 
Segunda. Afirma, o mestre, que o instituto não te-
ria permanecido no direito posterior ditado pelos 
imperadores Constantino, Graciano, Valentiniano, 
Teodósio, Honório e Arcádio, como também não 
teria sido incluído nas Pandectas, vindo somente a 
ressurgir nos textos de Justiniano.

Na concepção romana, a venda da coisa por 
preço menor que a metade do valor daria mar-
gem para rescindir o contrato sob o fundamento 
da lesão, posto que faltaria eqüidade, dada a pre-
sunção de que tal venda teria sido realizada por 
necessidade e o comprador estaria conseguindo 
um enriquecimento causado pela exploração da-
quela necessidade. Pela Lei Oitava, comenta Caio 
Mário, a apuração da lesão ocorreria no momento 
da realização do negócio, e a rescisão só poderia 
ser obtida em juízo, através da actio venditi (san-
ção das obrigações do comprador, ou o meio para 
perseguir a execução das obrigações daquele). As-
sim, suscitado o conflito, restava ao adquirente a 
opção pelo desfazimento da venda, ou o comple-
mento do preço. Deveria, entretanto, o vendedor 
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(autor da ação) pedir a coisa, restituindo o preço, 
não lhe cabendo, pois, preferir pelo complemento 
do preço.

No caso de rescisão, além do preço, deveria o 
vendedor restituir os juros desde o dia do seu re-
cebimento, cabendo ao comprador entregar a coi-
sa livre de todo o encargo, acompanhada de seus 
acessórios. Não obstante, o vendedor teria direito 
de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e 
úteis, sendo estas na medida da valorização pro-
porcionada à coisa. E também não respondia pe-
las deteriorações desta, nem deveria restituir os 
frutos percebidos ou que teria deixado de perce-
ber ou perder. Perecendo a coisa, não haveria mais 
a possibilidade de se postular a rescisão. No caso 
do comprador que já houvesse repassado a coisa, 
nenhum direito assistiria ao vendedor contra ter-
ceiros, devendo contentar-se com a restituição da 
diferença do preço que recebeu, ao fundamento 
do caráter pessoal da actio venditi.

Caio Mário (1992) leciona que a renúncia ao 
direito de postular a rescisão era eivada de nulida-
de se conferida antes do recebimento do preço, 
porque se a necessidade forçou a venda também 
teria imposto a renúncia.

Há quem diga que se aplicava a laesio enor-
mis no caso do comprador adquirir a coisa por 
mais que o dobro de seu valor. Justificam que a 
menção a vendedor no texto romano tratava-se 
de decisão de espécie, em que o lesado fora o ven-
dedor, sendo que a rescisão era um benefício de 
causa e não pessoal. Concluiu-se, portanto, que a 
natureza do contrato conferia ao comprador igual 
direito que ao vendedor.

Evoluindo na história, os glosadores, na Ida-
de Média, criaram a figura do dolo re ipsa na ven-
da lesiva, porquanto entendiam não ser possível 
a venda por preço vil, sem anterior manobra frau-
dulenta por parte do comprador. A venda, então, 
estaria eivada por dolo do comprador, caracteri-
zado na essência suspeita do ato. Santo Tomás de 
Aquino dispunha ser pecado vender por mais do 
justo preço, causando-se dano a outrem por frau-
de. Considerava lícito se o vendedor, sem fraude, 
vendesse por preço mais elevado, ou o compra-
dor, da mesma forma, adquirisse por menos do 

valor. Mas, se se trata de uma diferença excessiva, 
justificava-se a restituição se alguém foi enganado 
além da metade do justo preço. Com esta teoria, 
amparada na justiça comutativa elaborada por 
Aristóteles, o doutor da Igreja considerou que a 
“forma geral da justiça é a igualdade em que con-
vêm a justiça distributiva e a justiça comutativa, 
a primeira conforme uma proporcionalidade ge-
ométrica e a segunda, aritmética”. E Caio Mário 
(1992:44), comentando o entendimento do gran-
de doutor católico, esclarece: “todo contrato deve 
ser considerado do ponto de vista de seu conteú-
do e não de sua formação, e em todos eles é pre-
ciso que se observe aquela igualdade preconizada 
pela justiça comutativa”.

Os canonistas estenderam a rescisão a ou-
tros contratos, sempre com base no princípio as-
sentado para a compra e venda. E daí expandiu-
se para sujeitar às regras da justiça comutativa o 
vendedor, que também passou a se sujeitar à le-
são enorme. Travou-se, entrementes, controvérsia 
interminável para se saber o cálculo da lesão, ou 
seja, em que consistiria aquela “metade” do justo 
preço relativamente ao comprador.4

Em desenvolvimento ao princípio, os cano-
nistas criaram a Laesio Enormissima que, sem fun-
damento na lei romana, considerava o contrato 
inexistente, ou seja, além de rescindível, quando a 
parte era enganada além dos dois terços do valor 
da coisa. Corolário disto, como afirma Caio Má-
rio (1992:5), era vedar o complemento do preço 
para se manter o contrato, ao invés de rescindi-
lo, posto ser o vício insanável. Bastava a simples 
alegação da circunstância em juízo, sem necessi-
dade de ação própria, para lograr a declaração de 
nulidade.

Sob o aspecto da renúncia, a Idade Média 
afastou-se do modelo romano. Na renúncia sim-
ples, mesmo que o vendedor desconhecesse o 
verdadeiro valor da coisa, os juristas admitiam a 
cláusula como válida, já demonstrando a tendên-
cia para o exagero da autonomia da vontade que 
iria crescer e desenvolver nos séculos seguintes. 

4  Por exemplo: se uma coisa vale 10, ocorre lesão se é pago 16 ou 
21?
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A doação do valor excedente ao preço recebido 
foi a forma encontrada para tentar burlar a apli-
cação do princípio da lesão. Mas tal passou a ser 
questionado, com o que Bartolo, no século XIV, 
defendeu que, se o vendedor ignora o verdadeiro 
preço da coisa, nenhum valor tem a doação. As-
sim, para que tenha valor uma venda por preço in-
ferior à metade do justo preço, deveria o alienante 
declarar que doava, por liberalidade, o excedente 
do preço. Por fim, houve uma terceira tentativa de 
ilidir o princípio: o juramento, pelo qual o vende-
dor jura não atacar a venda. Tal poderia validar o 
contrato, exceto se obtido por dolo ou violência, 
se prestado por um espírito simples, ou se se tra-
tasse de lesão enormíssima.

O direito costumeiro, herdando os princípios 
canônicos, também conheceu a laesio enormis, es-
tendendo-a aos contratos comutativos em geral, 
à invocação por qualquer das partes, e às vendas 
mobiliárias.

No decorrer do século XV a XVII, houve uma 
forte tendência a reconstruir a doutrina da lesão 
mais assemelhada ao que dispunha o Direito Ro-
mano. Sua aplicação, portanto, passou a indepen-
der da boa ou má fé, restringindo-se às vendas 
imobiliárias. Dificultou-se a prova da lesão sofrida 
pelo contratante que a invocava. Remontou-se à 
discussão sobre o cabimento do princípio em fa-
vor do comprador. A concepção do justo preço 
desdobrou-se em três elementos: summum, mé-
dium e infimum, aplicando-se somente ao último 
o princípio, resultando no fato de que somente as 
vendas por menos de metade do menor preço da 
coisa poderiam ser rescindidas.

Sobre a evolução do princípio da lesão na 
Idade Média, Caio Mário (1992:54) conclui:

“De um lado, fruto da evolução social, 
a autonomia da vontade é defendida cada 
dia com mais ardor. Entendem os juristas dis-
pensável qualquer proteção ao indivíduo que 
contrata, fundados no pressuposto de que 
é livre todo aquele que realiza um negócio, 
amalgamando a liberdade civil à econômica, e 
confundindo-as”.

Antes de encerrar este breve estudo histó-
rico, cabe ressaltar o entendimento de Wilson de 
Andrade Brandão (1991:41), que ressalta o fato 

de que as construções romanas e anteriores ao 
século XI não podem ter influenciado o Ocidente, 
quando da Idade Média5. Acredita o mestre que o 
instituto tenha sido inspirado, através do sumário 
de “Braquílogo”, pela Escola de Bolonha no sécu-
lo XII, renascendo a doutrina através do primeiro 
glosador Irnerius ou Warnerius. Após, glosadores 
e canonistas passaram a formalizar, em conjunto, 
e dar forma concreta ao rejuvenescido instituto da 
lesão enorme.

2. A lesão no direito brasileiro até a 
abolição pelo Código Civil de 1916.

O Direito Civil português já conhecia a lesão 
desde as Leis Afonsinas (Livro IV, Título XLV), sen-
do repousada a doutrina da construção medieval 
sobre os textos do Código de Justiniano. O Código 
Filipino (Livro IV, Título XIII) traz a noção de lesão 
conceitualmente idêntica à da lei romana, mas 
ampliada para, além da venda imobiliária, alcan-
çar qualquer alienação, de coisa móvel ou de raiz. 
Além do mais, a Ordenação permitia que o com-
prador também pedisse a rescisão, “se foi engana-
do além da metade do justo preço”.

Caio Mário (1992:80) considera a construção 
histórica portuguesa a mais segura, mais próxi-
ma da fonte romana, porquanto não vai buscar o 
fundamento da rescisão em razões circundantes, 
nem na presunção de vício de consentimento ou 
em ficção. “A lesão está na injustiça do contrato 
em si, e não no defeito das partes ao contratar”.

5  Fundamenta o mestre: “De início, despreza-se a idéia de que 
os povos bárbaros pudessem elaborar o instituto. A noção de 
eqüidade, que encerra conteúdo moral relevante, não teria 
representação em seu espírito, com a intensidade bastante 
para esse fim. Seu direito e seus costumes não deixaram 
desenvolvimento nesse sentido. Por outro lado, nessa época, 
a organização econômica, que já é feudal, tem na terra a 
própria razão de ser. Repugna aliená-la. O homem sente-
se-lhe preso. Quando muito, sob o guante de necessidades 
inadiáveis, arrenda-a. Ou pratica a enfiteuse. A todo transe deve 
ficar assegurado o domínio. Se o contrato é firmado assim, e 
somente assim é firmado, a necessidade se tornou remediável, 
e a concepção de vida está salva. Nem se sacrificam as bases 
da riqueza, nem os princípios em que se esteia a personalidade 
individual. Por que, então, ligar à compra e venda de imóvel, que 
é o escopo essencial da proteção da Lei Segunda, o amparo da 
rescisão por lesão?” (Wilson de Andrade Brandão, 1991:41).
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A rescisão tem de levar em conta o justo pre-
ço que valia a coisa ao tempo em que foi feita a 
venda. A ação para sua reparação prescrevia em 
quinze anos, divergindo a doutrina entre a sepa-
ração de lesão enorme e enormíssima. No último 
caso, haveria a lesão, com dolo presumido, quan-
do o valor recebido compusesse a terça parte do 
justo valor da coisa. A divergência expandiu-se 
até mesmo ao prazo prescricional, entendendo 
alguns que o mesmo aumentava para trinta anos, 
e outros o entendiam imprescritível, no caso da 
lesão enormíssima.

A ação, porém, era recusada aos mestres de 
ofício quanto aos negócios celebrados no âmbito 
de sua atuação, restrição que é criticada por Caio 
Mário por considerá-la em descompasso com a 
verificação objetiva da diferença de preço esta-
belecida, em regra, nas Ordenações. A renúncia 
ao benefício, ou a doação do valor em diferença, 
eram tidos como ineficazes, prevalecendo-se a 
idéia de sobreposição do instituto da lesão.

Na lesão enormíssima, além da restituição da 
coisa, assistia direito ao lesado de ser reembolsa-
do dos frutos do tempo da venda em diante. Mas 
estes seriam compensáveis com os juros, na hipó-
tese do adquirente que optasse pela restituição 
da coisa.

Proclamada a Independência do Brasil, a As-
sembléia Geral Constituinte e Legislativa do Impé-
rio decretou que permanecessem em vigor, salvo 
o que tivesse sido revogado, todas as Ordenações, 
Leis, Regimentos, Alvarás, Decretos e Resoluções 
promulgados pelos reis de Portugal, e pelos quais 
era regido o Brasil até o dia 25 de abril de 1821. 
Com esse Decreto, como bem afirma Caio Mário 
(1992), o instituto da lesão passou à legislação 
brasileira na conformidade em que adotado no 
direito português.

A doutrina brasileira seguiu de perto a obra 
pautada por Teixeira de Freitas em sua Consoli-
dação das Leis Civis, que definiu a lesão enorme 
e enormíssima, estabelecendo, como na Ordena-
ção portuguesa, que nesta última, além da torna 
da coisa, eram devidos os frutos desde o dia da 
venda. A ação de lesão, no que dispõe o art. 569 
da Consolidação, não era admissível na compra 

e venda levada a efeito em hasta pública com as 
solenidades legais, salvo quando houvesse dolo, 
ou engano de lesão enormíssima, na qual se pre-
sumiria o dolo.

Caio Mário (1992:92), ancorado em Lacerda 
de Almeida6, bem define o instituto à época:

“O dolo vicia o ato. Mas há um caso em 
que, sem a ocorrência deste vício, ele pode ser 
rescindido, e é quando falta a equivalência das 
prestações nos contratos comutativos, exce-
dendo o que se dá de mais de metade do que 
se recebe. O fundamento da rescisão do ato 
não é o vício do consentimento, mas a eqüi-
dade. A desproporção entre o dado e o rece-
bido, destruindo a própria razão fundamental 
do contrato, ofende a eqüidade natural, e exi-
ge a proteção da lei em favor do contratante 
prejudicado. Daí ser necessário ao que invoca 
o benefício provar o engano em que incidiu ou 
a manobra da outra parte, pois a rescisão de-
correrá da simples existência da desproporção 
dos valores.

Esta deve ser contemporânea do contra-
to. Mas, mesmo nessa época, concebe-se que 
a coisa tinha um valor máximo, médio e ínfi-
mo. É preciso então eleger um para base, e ele 
prefere o ínfimo, de acordo com Valasco, Silva 
e Barbosa. E como nas causas e direitos con-
trovertidos e litigiosos é impossível conhecer 
precisamente o verdadeiro valor, o benefício 
da rescisão não alcança os contratos em que o 
objeto seja duvidoso ou dependente de even-
tualidades. As vendas em hasta pública não 
podem ser desfeitas em razão das solenidades 
e publicidades que as cercam.

Nega o benefício aos comerciantes pelo 
mesmo motivo da aptidão, que alcança os con-
tratos de empreitadas com mestres de ofício, a 
que acresce ainda a liberdade comercial”.

O Código Comercial brasileiro, de 25 de ju-
nho de 1850, seguindo doutrina de Manuel Inácio 
Carvalho de Mendonça (1938), para o qual a lesão 
era um instituto em decadência, no seu art. 220 
dispôs não ter cabimento a rescisão por lesão nos 
negócios celebrados entre comerciantes. A esse 
respeito, pondera Caio Mário (1992:94):

6  Obrigações, §56, p. 261 e segtes, referência nesses limites in Cáio 
Mário (1992:92).
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“Esta malícia normal no comerciante, 
que faz da venda sua fonte de rendimentos, 
não se coaduna em verdade com o benefício 
da rescisão por lesão, pois que, se é da essên-
cia do ato comercial a especulação com fito de 
lucro, a segurança da vida mercantil desapa-
receria se fosse possível reabrir discussão em 
torno de qualquer venda perfeita, e indagar da 
proporcionalidade das prestações.

Por outro lado, a atividade comercial tem 
base num certo cunho de aventura ou de ris-
co, que a oscilação mais ou menos normal dos 
preços imprime às convenções, e torna toda 
venda mercantil um tanto ou quanto aleatória. 
Ora, mesmo em plena pujança do instituto civil 
da lesão, sempre a doutrina reconheceu que os 
contratos dessa natureza não são alcançados 
pelo benefício da rescisão”.7

Na história da codificação do Direito Civil bra-
sileiro, a lesão foi mencionada no Esboço8, publica-
do em 1860, por Teixeira de Freitas; no Projeto de 
18819 de Felício dos Santos; no Projeto de Coelho 
Rodrigues10 e no Projeto de Clóvis Bevilaqua11, que 
foi aditado pela Comissão Revisora presidida pelo 
Ministro da Justiça Epitácio Pessoa, em 190012, e 
que, no crivo da Comissão dos Vinte e Um, foi no-
vamente revisto por Tavares de Lira13.

O Projeto de Clóvis Beviláqua vingou em 31 
de dezembro de 1901, a par de suas considerações 
no Projeto de Código Civil Brasileiro (Trabalhos da 

7  Caio Mário (idem ibidem) ainda sustenta que “a doutrina, 
laborando sobre o dispositivo que aboliu a lesão nas vendas 
celebradas ´entre pessoas todas comerciantes´, ampliou-o a 
quaisquer vendas mercantis, ainda que um dos contratantes não 
seja mercador. É o que se infere de um parecer de LAFAYETTE, 
datado de 02 de março de 1907, em que o eminente jurista 
examina espécie em que o Conselheiro B. de G. acusa um 
Banco de lhe ter infligido lesão enorme em certo contrato. 
Argumentando que “os empréstimos que os estabelecimentos 
de crédito real fazem são mercantis, porque têm por intuito uma 
especulação de dinheiro”, conclui que não poderia o prejudicado 
postular o desfazimento do negócio, porque o nosso Código 
Comercial “não admite a rescisão do contrato mercantil por 
lesão” (LAFAYETTE, Pareceres, vol. I, p. 274)”.

8  A lesão não era admitida.
9 A lesão podia ser invocada pelo vendedor nas vendas 

imobiliárias.
10 Adota a rescisão em vendas de bens de raiz somente pelo 

vendedor.
11  Não admitia a lesão.
12 Aditou o Projeto de Clóvis Beviláqua inserindo o instituto da 

lesão tal qual admitido no Código Filipino.
13  Que opinou pela supressão do instituto.

Comissão Especial da Câmara dos Deputados, vol. 
VI, p. 8), em que o mesmo afirma que:

“Partindo de que a igualdade civil está 
assegurada definitivamente, e ponderando 
que as facilidades das comunicações e o de-
senvolvimento das indústrias colocam o ven-
dedor na posição de escolher o momento da 
venda, devem a segurança e estabilidade das 
transações ser entregues à lei da oferta e da 
procura”.14

Com isso, foram suprimidos do Projeto 
os dispositivos que tratavam da lesão, de for-
ma que esta não veio prevista no Código Civil 
brasileiro publicado em 1916.

3. A lesão na legislação 
intervencionista que se seguiu ao 

Código Civil brasileiro de 1916.

Com a Primeira Guerra Mundial em 1914 
estabeleceu-se no país uma crise de habitações, 
com reflexos nas relações locatícias, disciplinadas 
até então pelo novo Código Civil de 1916, no qual 
a matéria era entregue à liberdade contratual. A 
situação tendeu-se ao agravamento, exigindo a 
intervenção estatal, como de fato feito através do 
Decreto Legislativo 4.403 de 1921. Esse diploma 
estabeleceu preceitos de ordem pública, discipli-
nando a desocupação dos imóveis, a prorrogação 
e rescisão das locações, bem como a mora no pa-
gamento dos aluguéis, tolerando-a por até dois 
meses, e, por fim, fixando os preços em vigor. O 
Decreto foi revogado posteriormente, após a es-
tabilização da situação que antes era crítica, por 
meio dos Decretos 4.624, de 1922, 4.840, de 1924, 
4.975, de 1925, 5.177, de 1926 e 5.617, de 1928.

A intervenção ressurge com o Decreto 
24.150, de 1934, a chamada Lei de Luvas, que em 
suas considerações preliminares invoca expres-
samente a eqüidade pelo fato do legislador en-
tender injusto o enriquecimento do locador pela 
incorporação do valor incorpóreo do fundo do 
comércio no valor do imóvel, em detrimento do 
inquilino que laborou para tanto.

14  Caio Mário (1992:97).
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A Segunda Guerra Mundial em 1941 reavivou 
a crise habitacional no país, vindo a intervenção 
estatal pelo Decreto-lei 4.598, de 1942, que veio 
sendo sucedido até o advento da Lei 8.245/91. 
Por esse prisma, como bem assevera Caio Mário 
(1992:125):

“No conflito de interesses entre o pro-
prietário e o inquilino, a lei considerou este 
último o mais fraco economicamente, e esta-
beleceu em seu benefício e para sua proteção 
um tarifamento de preço, acima do qual não se 
admite a liberdade contratual, por se entender 
que a igualdade econômica não anda parelhas 
com a igualdade civil, constitucionalmente 
proclamada, sendo de mister a proteção legal 
do locatário, a fim de que este não seja compe-
lido pela necessidade a pactuar uma conven-
ção lesiva ao seu patrimônio”.

Mais que a relação locatícia, a usura vem sen-
do a grande preocupação dos tempos, surgindo 
como uma das questões mais discutidas nos pre-
tórios. O Código Civil brasileiro de 1916 deixou à 
liberdade contratual o tratamento dos juros con-
vencionais, disciplinando apenas os legais, na falta 
ou omissão daqueles. Entrementes, com a grande 
e crescente especulação no mercado, que atingiu 
seu apogeu e decadência com a Quebra da Bolsa 
de Nova Iorque em 1929, o legislador veio a inter-
ferir estabelecendo o limite de juros convencio-
nais a doze por cento ao ano, conforme Decreto 
22.626, de 1933. A exemplo do art. 253 do Código 
Comercial brasileiro de 1850, o Decreto proibiu a 
prática do anatocismo, fixou o limite máximo da 
multa contratual em dez por cento do valor da dí-
vida, reputando-a para atender às despesas judi-
ciais e honorários de advogado, somente exigível 
em ação judicial. O Decreto estabeleceu a nulida-
de de pleno direito das cláusulas estipuladas em 
desobediência ao mesmo, impingindo ao lesado 
o direito de repetição do que pagou a mais.

Tal prática de usura foi definida ainda como 
crime contra a economia popular por força do 
Decreto-lei 869, de 1938. Este diploma estipulou, 
inclusive, que o juiz poderia ajustar a convenção 
nula à norma legal, ou, se já corrente a lesão, a 
restituição do valor pago a maior com juros legais 
contados da data do pagamento. O Decreto-lei 
em questão definiu a usura pecuniária e a real, 

sendo a primeira “a cobrança de juros superiores à 
taxa permitida por lei, ou de comissão ou descon-
to, fixo ou percentual, sobre a quantia mutuada 
além daquela taxa”. A usura real, porém, guardou 
contornos bem semelhantes à lesão enorme, eis 
que configurável pelo fato de “obter ou estipular, 
em qualquer contrato, abusando da premente ne-
cessidade, inexperiência ou leviandade da outra 
parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do 
valor corrente ou justo da prestação feita ou pro-
metida”.

Além do elemento subjetivo, que se consi-
dera o abuso de necessidade, inexperiência ou 
leviandade do co-contratante, o delito de usura 
se configurava com o elemento objetivo consis-
tente na especulação lucrativa acima de vinte por 
cento (um quinto do valor justo). Conveniente ci-
tar as palavras do festejado professor Caio Mário 
(1992:138), que bem define a passagem:

“Quanto a firmar em um quinto o exces-
so do lucro patrimonial sobre o valor corrente 
ou justo, aí temos uma preceituação de natu-
reza político-legislativa, arbítrio do legislador 
inspirado em razões de ordem pública: tanto 
poderia ele tabelar o ganho lícito em vinte por 
cento, como fez, quanto estipulá-lo em cin-
qüenta por cento, como as Ordenações prefe-
riram. Por motivos que reputou convenientes à 
ordem pública e ao interesse social, estabele-
ceu que o ganho até um quinto é legítimo, e o 
excedente é criminoso”.

Sem expressamente revogar o Decreto-lei 
869/38, surgiu no cenário legislativo brasileiro a 
Lei 1.521/51, também disciplinando as relações 
estabelecidas na economia popular e reeditando, 
nos mesmos termos, a definição do crime de usu-
ra real. A nova lei incluiu no rol de sua tipificação a 
transgressão de tabelas oficiais de preço de mer-
cadoria, nas quais o Governo estipulava um preço 
que entendia justo para determinado produto.15

15 Caio Mário (1992:138) comenta que o Governo devia prever 
o custo-produção, preço de administração, tributos e 
percentagem de lucro a figurarem no preço da mercadoria 
tabelada, de modo que nenhum lucro excedente ao |abelado 
seria permitido, importando na prática do crime se o contrário 
fosse feito.
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Cabe ressaltar, por oportuno, que a usura já 
era proibida na Constituição Federal brasileira de 
1934, prevendo o art. 117, parágrafo único, sua 
proibição e punição na forma da lei. Quebrando 
a ordem cronológica, mas apenas para descrever 
o instituto nas Constituições brasileiras, tem-se 
que, na Carta de 1937, o art. 142 estatuía que a 
usura seria punida. Da mesma forma, a Constitui-
ção de 1946 também preservou o princípio, mas 
indo além, ao estipular que a usura, em todas as 
suas modalidades, será punida na forma da lei (art. 
154).

A doutrina, debruçando seus estudos so-
bre mencionado art. 154 da Constituição Federal 
brasileira de 1946, entendeu que, não só a usura 
pecuniária de juros poderia ser punida ou passível 
de nulidade, mas também aquela que se verificas-
se em outros contratos, em qualquer modalidade, 
como bem anota Caio Mário (1992:131):

“O art. 154 da Constituição então vigen-
te instituiu o princípio repressivo da usura ´em 
todas as suas modalidades´. Ora, não é só no 
contrato de mútuo que se pode encontrar al-
guma das modalidades usuárias, mas em todo 
negócio é passível que a exploração de um dos 
contratantes sobre o outro se enquadre no 
conceito de usura”.

Apagada na Constituição de 1967, e Emen-
da de 1969, o instituto voltou a ser prescrito no 
art. 192, §3º, da Constituição Federal brasileira de 
1988, no qual se fixou o limite da taxa de juros re-
ais a doze por cento ao ano.

Voltando ao contexto propriamente histó-
rico, em 1937, no ápice do desenvolvimento ur-
bano, com a febre dos loteamentos de terreno, 
surgiu uma nova modalidade de usura: a apropria-
ção, pelo promitente-vendedor, das prestações já 
pagas pelo promitente-comprador, quando este 
atrasava um pagamento ou descumpria alguma 
cláusula contratual. Surgiu, assim, o Decreto-lei 
58, de 1937, regulamentado pelo Decreto 3.079, 
de 1938, no qual se exigia, para caracterização da 
mora, a interpelação do devedor, através do Ofi-
cial de Registro de Imóveis, com prazo de trinta 
dias. Resolvido o contrato em conseqüência da 
ilegitimidade e invalidade do título, o alienante 

deveria restituir as prestações recebidas, com ju-
ros convencionais ou legais, mais perdas e danos.

Em 1941, o Governo instituiu Comissão para 
elaboração de Anteprojeto do Código de Obriga-
ções, que em seu art. 31 reavivou o instituto da 
lesão, mas com outros princípios, distorcendo, 
assim, das origens do Código Filipino. Caio Mário 
(1992) critica o dispositivo ante o fato do mesmo 
se preocupar com a declaração de vontade. Com 
efeito, mencionada norma reprime o abuso pra-
ticado em situação de desigualdade volitiva para 
contratar, em que ocorra o abuso de necessidade 
ou de inexperiência, que obrigue e vincule a parte 
a uma prestação manifestamente desproporcio-
nal ao proveito resultante da prestação oposta. E, 
por isso, reprime o mestre (1992:141):

“Formulou o elemento objetivo sem tari-
fação, com desprezo pelo que a Lei de Econo-
mia Popular estabelecera como lucro lícito (um 
quinto), contentando-se para caracterização 
do defeito com a desproporcionalidade mani-
festa entre a prestação dada e a recebida”.

Em análise ao correr dos fatos e aconteci-
mentos históricos, Caio Mário aponta fator co-
mum a todas essas leis, qual seja a transigência do 
conceito individualista do Código, com o conteú-
do social de cada diploma. Discorre o mestre so-
bre a intervenção estatal toda vez que o contrato 
tenha por causa uma necessidade premente de 
uma gama razoavelmente elevada de indivídu-
os, justificando a aplicação de princípios sociais.16 
Além do mais, outro traço marcante é a proteção 
do mais fraco, sob o prisma da “equivalência ou 
do desequilíbrio do contrato”.

16  “Mas o legislador reconhece que poucos são os que dispõem do 
capital, e muitos os que dele necessitam, e, deixados estes à lei 
da liberdade volitiva, aqueles usarão ao extremo seu arbítrio no 
fixar a remuneração do empréstimo. Então corta na autonomia 
da vontade e restringe a liberdade contratual, impondo ao que 
tem o dinheiro disponível o limite da sua liberdade, dizendo-
lhe que pode exigir do mutuário um interesse pelo dinheiro, 
que lhe empresta, mas condicionado a uma taxa certa, que não 
pode ser ultrapassada. Em benefício do maior número, sacrifica 
a liberdade de comércio de alguns. Reprime um pouco do 
individualismo em benefício do interesse social” (Caio Mário, 
1992:145).
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Geny17, citado por Caio Mário, acusa vários 
juristas de “partidários da recusa ao juiz de decidir 
em favor de uma parte que não possa apoiar sua 
pretensão, direta ou indiretamente, sobre uma lei 
positiva”. Sustenta, outrossim, que muitos intér-
pretes admitem o julgamento por eqüidade, des-
de que por exceção, nos casos de suprimento de 
lacunas da lei. Destarte, afirma que essa extraordi-
nária concessão se faz com extrema e tênue reser-
va, “ao mesmo tempo que se procura diminuir-lhe 
o alcance, persuadindo-se, mais ou menos since-
ramente, de que a própria eqüidade se encontrará 
sempre, ao menos em germe e por via de indução, 
na própria lei”.

Savatier18, também citado por Caio Mário, as-
sinala que “uma grande corrente de justiça social 
nasce contra a iniqüidade resultante da desigual-
dade econômica. Ela obriga a pôr do lado do fraco, 
em auxílio do consumidor individual, em apoio do 
operário isolado, forças novas”.

4. A lesão contratual no direito 
moderno.

A lesão tem como primeiro ponto de conta-
to a usura, que era concebida como a exigência 
de juros além de uma taxa razoável, embora num 
momento inicial não houvesse limitação legal des-
ta taxa. Entretanto, a extrapolação era tida como 
imoral e ofensiva aos bons costumes, o que veio 
a proporcionar e exigir à lei sua pronta repressão. 
Num segundo ponto, sob a influência do direi-
to alemão, a lesão passou à idéia de uma usura 
mais ampla, denominada material, cujo conceito 
abrangeu os casos de exploração da necessidade, 
da leviandade e da inexperiência de um dos con-
tratantes para obtenção pelo outro de vantagens 
desproporcionais. Da convergência destes dois 
pontos ressurgiu no direito alemão, é certo que 
com uma roupagem nova, a teoria da lesão con-
tratual (Orlando Gomes, 1999:158). Consiste em 

17 Méthodes d´Interprétation, vol. I, p. 39, referência nesses limites 
in Caio Mário (1992:154).

18 Les Métamorphoses Economiques et Sociales, p. 13/15, referência 
nesses limites in Caio Mário (1992:157).

hipótese típica, ao lado da teoria da imprevisão, 
de encampação pela lei de normas-princípios dis-
ciplinados na doutrina e na jurisprudência.

O instituto da lesão visa à comutatividade, à 
equivalência das prestações, ao restabelecimento 
de uma equiparação de proveitos de uma e ou-
tra parte nos ajustes bilaterais. O conceito de le-
são, aproximado da noção moderna, emana do 
concurso de dois elementos, objetivo e subjetivo, 
o que implica em conjugar a doutrina da lesão 
como vício objetivo do contrato à doutrina que o 
considera um vício subjetivo da vontade.

O primeiro elemento decorre da compara-
ção entre a vantagem obtida e o valor corrente ou 
justo da prestação ou coisa. Corrente é o valor que 
habitualmente tem a coisa ou o serviço. Nélson 
Hungria (1939:173) o define como sendo aquele 
que, “em relação ao tempo e ao lugar, bem como 
segundo a natureza e objeto do contrato, apre-
senta-se como usual, geral, comum”. Para as coi-
sas que tenham cotação em bolsa, valor corrente 
é o da cotação. Para as que são expostas habitu-
almente à venda, é o preço por que comumente 
se compram e vendem. O mestre reduz a noção 
de preço justo à de valor corrente. Para Caio Mário 
(1999:164), deve ser apurado em cada caso o pre-
ço justo, e segundo as circunstâncias particulares 
de que se revista o negócio visado.

Nos códigos e leis modernos houve uma ten-
dência em atribuir ao julgador apurar qual seria o 
valor normal da coisa, sujeita ao arbítrio da apre-
ciação de cada caso. Assim, cogitando dessa mo-
dalidade: BGB, art. 138; Código Federal Suíço das 
Obrigações, art. 21; Código Civil Soviético, art. 33; 
Código Polonês das Obrigações de 1934, art. 42; 
Código Civil Português, art. 282.

O segundo elemento – vício subjetivo da 
vontade – consiste no abuso da premente ne-
cessidade, inexperiência ou leviandade da outra 
parte contratante. No profícuo entendimento ma-
nifestado por Henri de Page (1946:75), “é preciso 
que, além da vantagem que um contratante aufi-
ra, se verifique, ainda, a especulação em torno da 
situação particular que levou o outro a celebrar o 
contrato, que lhe é tão desfavorável”. Entremen-
tes, a necessidade não é a miséria, a insuficiência 
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habitual de meios para prover à subsistência pró-
pria ou dos seus. Deve ser a necessidade contra-
tual. Ainda que o lesado disponha de fortuna, a 
necessidade se configura na impossibilidade de 
evitar o contrato. A necessidade contratual não 
decorre da capacidade econômica ou financeira 
do lesado, mas da circunstância de ele não poder 
deixar de efetuar o negócio.

A inexperiência não quer dizer ignorância, 
pois que um homem estudado muitas vezes se 
acha, em contraposição com o co-contratante es-
perto, na situação de não perceber bem o alcance 
do contrato que faz, por escapar aquilo à sua ativi-
dade comum no dia-a-dia.

A leviandade, na definição de Liszt-Schmidt, 
mencionado por Nélson Hungria (1939:171) e 
também por Caio Mário (1999:167), será a incúria, 
a indiferença, o descaso pelas conseqüências que 
possam advir do ato19.

O momento a considerar deve ser o da ce-
lebração do contrato, pois nesta oportunidade é 
que se verificam os elementos caracterizadores 
do abuso. Os contratos aleatórios não podem ser 
objeto de lesão. Neles não há equivalência das 
prestações. Mas, adverte Caio Mário (1999:175), 
“havendo apenas aparência de contrato aleatório, 
como na hipótese de não ignorar um dos contra-
tantes a consumação do risco, o contrato é viciado 
pelo dolo, como dispõe o art. 1121” – referindo-se 
ao Código Civil brasileiro de 191620.

Também nas vendas realizadas em hasta 
pública ou leilão judicial a nulidade por lesão não 
pode existir, pois é impossível abusar o compra-
dor do vendedor na venda pela Justiça, porque a 
pessoa do alienante desaparece para dar lugar ao 
Estado. Também nos contratos em que provada a 
intenção de liberalidade, tornando-os graciosos 
na verdade, desaparece a lesão, porque esta pres-

19 Caio Mário conclui, dissertando sobre a Lei de Usura, que “a 
conseqüência da lesão, pois, é a nulidade do ato, e não a sua 
anulabilidade ou rescindibilidade”, posto que o objeto do 
contrato é tido por ilícito, ferindo o disposto no art. 145-II do 
Código Civil brasileiro. Esse artigo corresponde ao art. 166-II do 
novo Código Civil de 2002.

20 Corresponde ao art. 461 do novo Código Civil brasileiro de 
2002.

supõe um contrato comutativo, em que ambas 
as partes devem receber o equivalente do que 
dão. É preciso, porém, distinguir cautelosamente 
onde existe a intenção liberal e onde o contraen-
te malicioso disfarça, sob a forma de doação do 
excedente, a burla à proibição legal (Caio Mário, 
1999:175).

Deve ser aplicada a lei vigente ao tempo do 
contrato, não podendo a lesão atingir pactos cele-
brados antes de sua instituição, sob pena de ferir 
preceito constitucional, ressalvada a legislação 
que não aderiu ao princípio da irretroatividade 
das leis21.

Antecipando precariamente o curso histó-
rico no Direito brasileiro, o instituto da lesão foi 
veiculado no Projeto de Código de Obrigações de 
1965 e no Projeto de Código Civil de 1975. Foi ins-
tituída no Decreto-lei 869/38 e Lei 1521/51, sendo 
abolida do Código Civil em 1916. Entrementes, 
em leis esparsas o espírito do instituto foi man-
tido, regulando relações específicas. Em 2002 foi 
promulgado novo Código Civil, que passou a pre-
ver expressamente o instituto da lesão no seu art. 
157, em que segue a doutrina até então manifes-
tada. Nesse aspecto, a doutrina vem intitulando a 
lesão como o fenômeno do “Dirigismo Contratu-
al”, através do qual o Estado intervém no Domínio 
Econômico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Re-
curso Extraordinário n.º 82.971, proveniente do 
Rio Grande do Sul, ignorou a Lei 1521/51, e de-
cidiu que “a lesão não constitui mais motivo de 
anulação dos contratos, desde que o Código Civil 
regulou a matéria relativa aos atos jurídicos e es-
pecificou os vícios do consentimento, excluindo a 
lesão”.22 Com a nova legislação, o Precedente res-
tou ultrapassado. Infelizmente, o órgão máximo 
do Poder Judiciário brasileiro não atentou para os 
princípios gerais do direito, os quais poderiam ser 
extraídos da Lei 1521, de 1951, aplicando a eqüi-
dade à situação contratual.

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

22 Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 84/218.
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No Direito moderno, merecem destaque as 
legislações da Itália e de Portugal. Na primeira, o 
Código Civil italiano de 1943, atualizado em 1987, 
estabelece que a ação rescisória não é admissível 
se a lesão não exceder da metade do valor que 
tinha a prestação da parte lesada ao tempo do 
contrato. Este é o elemento objetivo, que não é 
o único a ser considerado. O elemento subjetivo 
é o dolo de aproveitamento, pelo qual a inexpe-
riência residiria no fato de o declarante, pelo seu 
estado de espírito, ou por não ser afeito aos ne-
gócios, ou pela ausência de conhecimento sobre 
a natureza do que realiza (não dispor dos meios 
adequados de informação sobre o contrato que 
celebra, ou sobre o preço da coisa ou ainda sobre 
as condições de mercado). Não afeito ao negócio, 
o contratante ajusta uma avença em tais termos 
que proporciona ao co-contratante um “lucro 
maior da marca”, na expressão utilizada por Caio 
Mário, ao mesmo tempo em que sofre um grande 
prejuízo.

O aproveitamento deve ser demonstrado por 
quem alega o prejuízo, podendo ser presumido 
quando notável. Cogita-se da necessidade contra-
tual para aferir o aproveitamento e não o estado 
de fortuna do contratante. E o aproveitamento 
deve ser apurado no momento da celebração do 
contrato. O art. 1448 do Código Civil italiano adota 
o critério de retroceder no tempo para o balanço 
dos valores. E o mesmo dispositivo legal nega a 
ação se a lesão não perdura ao tempo do ingresso 
em juízo, o que não ocorre em outras legislações.

O Código Civil português, no art. 282, expres-
samente declara ser anulável o negócio jurídico, 
atribuindo-o a feição de usura, quando alguém, 
aproveitando-se da situação do outro contratan-
te, que pode ser de “necessidade, inexperiência, li-
geireza, dependência, estado mental ou fraqueza 
de caráter, obtiver deste, para si ou para terceiro, a 
promessa ou a concessão de benefícios excessivos 
ou injustificados”. No art. 283 do mesmo Código, 
“em lugar da anulação, o lesado pode requerer a 
modificação do negócio segundo juízos de eqüi-
dade”.

O novo Código Civil brasileiro seguiu as di-
retrizes da doutrina moderna, esclarecendo que a 
desproporção das prestações é apreciada segun-

do os valores vigentes ao tempo em que celebra-
do o negócio, sendo que, se for oferecido suple-
mento suficiente, ou se o favorecido concordar 
com a redução do proveito, não será decretada a 
anulação do negócio. A lesão no direito brasileiro 
é encarada como defeito do negócio jurídico, daí 
a menção à anulação do mesmo e não rescisão, 
como é o caso da teoria da imprevisão (agora sob 
a denominação de resolução por onerosidade ex-
cessiva).

5. O fundamento da lesão

Pela doutrina do vício do consentimento, o 
contratante lesado teria consentido no contrato 
por erro, dolo ou coação, sendo conduzido pela 
inexperiência ou pela leviandade do outro con-
tratante. Há quem refira, como bem lembra Darcy 
Bessone (1987:272), que faltaria liberdade na deli-
beração, mas o professor desde logo já rechaça o 
argumento, colocando “água abaixo” a doutrina. 
Com efeito, leciona que, se o caso fosse de erro, 
dolo ou coação, não haveria razão, ou necessida-
de, de se invocar a teoria da lesão, pois bastaria ao 
contratante argumentar o vício de consentimento 
para viciar o contrato. E adverte que esses vícios 
têm suas concepções já bem definidas, não po-
dendo a lesão figurar dentro deles, sob pena de 
perda de sua autonomia.

A teoria com fundamento na causa parte 
do pressuposto que a prestação de uma parte 
corresponde, dentro de determinada equivalên-
cia, à contraprestação da outra, como corolário 
do contrato comutativo, no qual, em tese, haveria 
uma igualdade das prestações recíprocas. Assim 
é, que a prestação de um contratante é a causa da 
contraprestação do outro. Nesse raciocínio, have-
ria quebra da equivalência com a quebra corres-
pondente desta causa. Se um contratante nada 
presta em prol do recebimento de uma prestação 
lhe adimplida, gera o mal-estar de ver cumprido 
um contrato sem causa, justificando, destarte, que 
o lesado pleiteie a resolução por lesão. Darcy Bes-
sone (1987:272) critica a teoria por ter a mesma se 
tornado superfetada, porque seria suficiente para 
fornecer as soluções. Por isso, “a causa nem sem-
pre está precisamente na contraprestação prome-
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tida ou recebida. Nas liberalidades, por exemplo, 
está no ânimo de fazê-las ou, em outras palavras, 
na vontade de quem as faz”.

Com base em fatores humanísticos, repre-
sentados por idéias solidaristas de proteção ao 
mais fraco, impedindo a exploração da inexperi-
ência e a desproporção exagerada das prestações 
causada pela necessidade de contratar, verifica-se 
a teoria da eqüidade. Ela recebe a adesão de Darcy 
Bessone (1987:272), que a considera como funda-
mento de subsidiariedade, utilizado nos casos em 
que as demais teorias não obtiverem resultado. 
Segundo diz o eminente civilista:

“O elastério da fórmula concederá ao juiz 
extensa margem para, em cada caso, apreciar 
se, ao lado da falta de correspondência dos 
equivalentes, milita a exploração da inexpe-
riência, leviandade ou necessidade e, nessa 
apreciação, influirão, por certo, as teorias já re-
feridas, todas entrelaçadas nas idéias de eqüi-
dade e de lesão”.

Com efeito, malgrado os respeitáveis argu-
mentos, verifica-se que a doutrina tem fundamen-
to próprio, não se confundindo com os vícios de 
consentimento ou com os vícios sociais. Não pode 
ser considerada como fundamento subsidiário. Na 
concepção moderna, cresce o número dos adep-
tos do fundamento da eqüidade lastreado na boa-
fé objetiva, como anteriormente mencionado.

6. A lesão na legislação de outros 
países.

Seria inviável a análise da legislação de to-
dos os países hoje existentes, de tal forma que se 
fará uma limitação a esse estudo. Verificar-se-á, 
portanto, o que dispõem sobre o tema a França, 
Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Suíça, Polô-
nia e Inglaterra, eis que são os países considera-
dos chaves para a formação do instituto da lesão 
e precursores da formação do arcabouço jurídico 
na integração da União Européia. Na América Lati-
na, verificar-se-á o que prevêem as legislações dos 
países que compõem o Mercado Comum do Sul – 
MERCOSUL e dos que se encontram mais ligados 
ao Brasil.

Com o princípio da igualdade inspirado na 
Revolução Francesa, não se admitiu mais a inter-
venção do Estado nas transações civis, de modo 
que, a Lei de 14 Frutidor, Ano III (31 de agosto de 
1875), aboliu a ação de rescisão e suspendeu o 
curso dos processos pendentes. O período foi de 
grandes dificuldades, mas, logo que se obteve a 
estabilização dos preços, baixou-se a Lei 3 Ger-
minal, Ano V, abolindo a suspensão das ações de 
rescisão que estavam em curso. Em seguida, o le-
gislador veio a determinar os casos em que se po-
deria pleitear e a forma de se caracterizar a lesão, 
nos moldes da Lei de 19 Floreal, Ano VI, e Lei 24 
Prairial, Ano VII (Caio Mário, 1992).

Com o projeto francês de Código Civil, inicia-
ram os debates sobre a manutenção do instituto 
da lesão, vindo Napoleão Bonaparte a manifestar-
se no sentido de se admitir a rescisão das vendas 
lesivas restritamente aos contratos imobiliários, o 
que consagrou o art. 1118 do Código Civil francês. 
Outrossim, foi mantida a faculdade de escolha do 
comprador entre restituir a coisa, recuperando o 
preço, ou pagar a diferença do preço, com a dedu-
ção de um décimo do total. Se o comprador op-
tar pelo pagamento da diferença do preço deve 
os juros dessa soma desde a data da demanda. As 
vendas judiciais não são passíveis de ataque por 
lesão (Caio Mário, 1992).

Na Itália, o instituto é aplicável a toda con-
venção, baseando-se na desproporção das pres-
tações e na verificação do abuso da necessidade 
da outra parte, em proveito próprio, sendo indis-
pensável o conhecimento da parte que se bene-
ficiou, prescindindo, entrementes, provar a inten-
ção de prejudicar. A ação de rescisão por lesão foi 
disciplinada nos arts. 1448 a 1452 do Código Civil 
italiano. A desproporção das prestações deve ser 
verificada na época da contratação e deve per-
durar ao momento da propositura do pedido de 
rescisão, cuja ação prescreve em um ano. Assim, 
o lesado deve postular pela ação própria a resci-
são do negócio dentro do prazo máximo de um 
ano, não podendo, após este termo, alegar a le-
são como exceção em defesa. O réu pode evitar a 
rescisão pleiteando a modificação do contrato, de 
modo a estabelecer a eqüidade entre as partes. O 
Código italiano previu, ainda, circunstância espe-
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cial no caso de estado de necessidade. Quando a 
parte lesada, motivada a salvar-se ou a outrem de 
dano grave à pessoa, estando ciente deste estado 
o comprador ou equiparado, o juiz poderá fixar 
uma compensação eqüitativa para o serviço pres-
tado (Caio Mário, 1992).

O Código Civil espanhol suprimiu o institu-
to da lesão, estabelecendo nos arts. 1290 a 1299 
a restitutio in integrum em favor dos incapazes e 
dos ausentes, quando o prejuízo for superior a um 
quarto. A mesma tarifação de um quarto, o Códi-
go utilizou para as partilhas (Caio Mário, 1992).

O Código português somente admite a res-
cisão por lesão se houver no contrato estipulação 
expressa neste sentido, prevalecendo, na omis-
são, a impossibilidade da rescisão (art. 1582). Caio 
Mário (1992:68) critica a fórmula adotada por vê-la 
desconectada com os princípios que adornam o 
instituto, voltados à prevalência do interesse so-
cial “à proteção do mais fraco que tenha vendido a 
coisa sob premente necessidade de dinheiro”.

O Código alemão (BGB), no §138, declara a 
nulidade da convenção na qual uma das partes, 
aproveitando-se da necessidade, imprudência 
ou imperícia da outra, tira para si ou para terceiro 
vantagem pecuniária que exceda da contrapresta-
ção recebida. Da mesma forma, os Códigos suíço 
e polonês prevêem que o vício gira em torno do 
elemento subjetivo do aproveitamento da situa-
ção de inferioridade em que se acha o lesado. Não 
obstante, é bom lembrar que o Código alemão 
conta com expressa previsão da boa-fé objetiva 
em seu §242 (Caio Mário, 1992).

A validade dos contratos anglo-americanos 
está condicionada a condições relativas à capa-
cidade das partes, causa do ato, forma exterior, 
contexto, leitura do ato, selamento ou assinatura, 
liberação do ato e sua atestação. Entretanto, Caio 
Mário (1992:69) assevera que:

“A lealdade do negócio deve ser provada 
por toda pessoa que trate com outra iletrada 
ou ignorante, ou que se ache manifestamente 
em pobreza financeira ou moral, e verossimil-
mente com alguém que, em relação ao que 
quer manter a transação, estava em situação 
desvantajosa”.

O Código Civil chileno estende o benefício 
ao comprador, estabelecendo a proporção de me-
tade do preço da coisa. O adquirente pode reter 
a coisa completando o preço menos um décimo; 
e o vendedor, na ação inversa, pode consentir na 
rescisão ou restituir o excesso do preço, acrescido 
de um décimo.

Wilson de Andrade Brandão (1991:50) ressal-
ta que o Código Civil boliviano, em seus arts. 1086 
a 1093, tal como na origem do direito romano, es-
tabelece a rescisão da compra e venda de imóveis, 
em favor do vendedor, quando tenha prejuízo su-
perior à metade do preço da coisa. No que se refe-
re ao Código Civil equatoriano, os arts. 1339, 1880 
e 1882 também admitem a rescisão na compra e 
venda, mas não só ao vendedor, ampliando-a em 
favor do comprador, sempre quando o prejuízo 
for mais da metade do valor da coisa. O direito 
equatoriano estende, ainda, a rescisão por lesão 
às partilhas. E, por fim, diz o mestre que o Códi-
go Civil colombiano, nos seus arts. 1946 a 1954, 
também admite a doutrina da lesão em favor do 
comprador e do vendedor na compra e venda.

No âmbito do MERCOSUL, o Código argenti-
no, no seu art. 954, claramente dispõe:

“Artículo 954.

Podrán anularse los actos viciados de 
error, dolo, violencia, intimidación o simulaci-
ón. También podrá demandarse la nulidad o la 
modificación de los actos jurídicos cuando una 
de las partes explotando la necesidad, ligereza 
o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio 
de ellos una ventaja patrimonial evidentemen-
te desproporcionada y sin justificación. Se pre-
sume, salvo prueba en contrario, que existe tal 
explotación en caso de notable desproporción 
de las prestaciones. Los cálculos deberán ha-
cerse según valores al tiempo del acto y la des-
proporción deberá subsistir en el momento de 
la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos 
podrán ejercer la acción cuya prescripción se 
operará a los cinco años de otorgado el acto. El 
accionante tiene opción para demandar la nuli-
dad o un reajuste equitativo del convenio, pero 
la primera de estas acciones se transformará en 
acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el 
demandado al contestar la demanda”.
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O Código Civil uruguaio, por sua vez, no art. 
1277, afasta o instituto da lesão, in verbis:

“1277.-

La lesión por sí sola no vicia los contra-
tos. 

No puede, pues, la lesión servir de fun-
damento a restitución in integrum alguna; sin 
perjuicio de lo dispuesto sobre la nulidad en el 
Capítulo VII del Título III de este Libro”.

Por fim, o Código Civil paraguaio, no seu art. 
671, expressamente declara:

“Art.671.- Si uno de los contratantes ob-
tiene un ventaja manfiestamente injustificada, 
desproporcionada con la que recibe el otro, ex-
plotando la necesidad, la ligereza o la inexpe-
riencia de este, podrá el lesionado, dentro de 
dos años demandar la nulidad del contrato o 
su modificación equitativa. La notable despro-
porción entre las prestaciones hace presumir la 
explotación, salvo prueba en contrario. 

El demandado podrá evitar la nulidad 
ofreciendo esa modificación, que será judi-
cialmente establecida, tomando en cuenta las 
circunstancias al tiempo del contrato y de su 
modificación”.

7. A lesão no Direito brasileiro atual.

O instituto da lesão tomou feição moderna e 
mais ampla no direito brasileiro com o advento da 
Medida Provisória n.º 2.089-26, de 22 de março de 
2001, que “estabelece a nulidade das disposições 
contratuais que menciona e inverte, nas hipóteses 
que prevê, o ônus da prova nas ações intentadas 
para sua declaração”.

Com efeito, o art. 1º desta Medida com força 
de lei prescreve nulidade de pleno direito às esti-
pulações usurárias, assim consideradas as que es-
tabeleçam, nos contratos civis de mútuo, taxas de 
juros superiores às legalmente permitidas, bem 
como, nos negócios jurídicos não disciplinados 
pelas legislações comercial e de defesa do consu-
midor, lucros ou vantagens patrimoniais excessi-
vos, estipulados em situação de vulnerabilidade 
da parte.

No primeiro caso, em confronto com taxas de 
juros superiores às legalmente permitidas, deverá 

o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, 
na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar 
a restituição, em dobro, da quantia paga em ex-
cesso, com juros legais a contar da data do paga-
mento indevido, conforme dá conta o inciso I, do 
art. 1º, da referida Medida Provisória. No segundo 
caso, para a configuração do lucro ou vantagem 
excessivos, dispõe o parágrafo único do art. 1º que 
considerar-se-ão a vontade das partes, as circuns-
tâncias da celebração do contrato, o seu conteúdo 
e natureza, a origem das correspondentes obriga-
ções, as práticas de mercado e as taxas de juros 
legalmente permitidas. Nessa hipótese, deverá o 
juiz, se requerido, restabelecer o equilíbrio da re-
lação contratual, ajustando o lucro ou a vantagem 
ao valor corrente, ou, na hipótese de já ter sido 
cumprida a obrigação, ordenar a restituição, em 
dobro, da quantia recebida em excesso, com juros 
legais a contar da data do pagamento indevido.

A lesão não conduz necessariamente à inva-
lidade do contrato, de modo que pode haver sua 
sobrevivência com redução de proveito23. Mas 
não só as taxas de juros ilegalmente estipuladas e 
os lucros ou vantagens excessivos foram acober-
tados pela novidade legislativa, a Medida Provi-
sória patenteou de igual nulidade as disposições 
contratuais que, com o pretexto de conferir ou 
transmitir direitos, são celebradas para garantir, 
direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo 
com estipulações usurárias, conforme estendeu o 
seu art. 2º.

No que se refere ao ônus da prova, havendo 
verossimilhança da alegação, assim demonstrada 
pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, 
incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio 
o ônus de provar a regularidade jurídica das cor-
respondentes obrigações, toda vez que esta for 
discutida em ações que visem à declaração de nu-
lidade de estipulações como acima elencado.

Com referência à Lei de Proteção do Consu-
midor, Caio Mário (1999:210) menciona que “em-
bora não se refira esta lei ao instituto da lesão, não 
faltam elementos para, conforme as circunstân-
cias, poder-se considerar presentes os elementos 

23 Caio Mário (1992:210).
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etiológicos característicos do instituto”. E ainda 
ressalta que o art. 6º, alínea V, da Lei 8.078/90 (Có-
digo de Defesa do Consumidor), autoriza a mo-
dificação das cláusulas contratuais que estabele-
çam prestações desproporcionais ou sua revisão 
em razão de fatos supervenientes que as tornem 
excessivamente onerosas, entendendo o Código 
que “um contrato, que originariamente não seria 
lesionário, poderá importar em lesão para o con-
sumidor, em decorrência de ocorrências superve-
nientes”.

Por esse contexto,

“numa aproximação notória e até mes-
mo vocabular com os extremos da lesão, o art. 
39, ao cogitar de práticas abusivas por parte 
do fornecedor (genericamente considerado) 
proíbe exigir do consumidor ‘vantagens ma-
nifestamente excessivas’. Nesta passagem está 
presente um dos requisitos da ‘lesão qualifica-
da’ – a prestação ‘exageradamente exorbitante 
da normalidade’ ou desproporcional ao que 
o fornecedor oferece. Não há mister prove o 
consumidor o ‘dolo de aproveitamento’ por-
que este é presumido nos casos previstos no 
Código de Defesa do Consumidor, além de se 
aplicar a inversão do onus probandi do art. 6º, 
inciso VIII”.

Em 200224, como antes asseverado, foi pro-
mulgado o novo Código Civil brasileiro, com pre-

24 Em 2001, o subscritor desse estudo defendeu dissertação 
de mestrado, com o título “A quebra do Princípio da 
Obrigatoriedade nos contratos de consumo e sua influência 
no Mercado Comum do Sul” (Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais, Faculdade Mineira de Direito). Nesse trabalho, 
antes do advento do novo Código Civil de 2002, chegou-se a 
mencionar: “O instituto da lesão é de ampla importância e 
utilidade em qualquer sistema jurídico que preze um mínimo de 
justiça e equilíbrio contratual. Entrementes, aqui relembrando 
passagem já vista, o congressista brasileiro muito já discutiu 
e ponderou sobre o instituto, que restou suprimido do texto 
do Código Civil projetado por Clóvis Beviláqua, aditado pela 
Comissão Revisora presidida pelo então Ministro da Justiça 
Epitácio Pessoa, em 1900, e finalmente revisto pela “Comissão 
dos Vinte e Um”, por Tavares de Lira. Incrivelmente, o art. 62 da 
Constituição da República do Brasil de 1988 conferiu ao Senhor 
Presidente da República um poder quase absoluto, pois através 
da Medida Provisória ele, e somente ele, fez retornar ao sistema 
jurídico brasileiro, de forma mais ampla, o instituto da lesão, 
dependendo tão-somente de posterior conversão em lei pelo 
Congresso Nacional, sabe-se lá quando. Comentários à parte, é 
mais do que certo que o Congresso Nacional brasileiro é omisso 
no que tange ao disciplinamento do instituto em questão, talvez 
por conveniência, porquanto o art. 192, §3º, da Constituição 
da República brasileira já ensejou norma, considerada de 

visão expressa do instituto da lesão contratual no 
seu art. 157. O dispositivo em questão, seguindo a 
doutrina moderna, dispõe com propriedade:

Art. 157- “Ocorre a lesão quando uma 
pessoa, sob premente necessidade, ou por 
inexperiência, se obriga a prestação manifesta-
mente desproporcional ao valor da prestação 
oposta.

§1º- Aprecia-se a desproporção das pres-
tações segundo os valores vigentes ao tempo 
em que foi celebrado o negócio jurídico.

§2º- Não se decretará a anulação do ne-
gócio, se for oferecido suplemento suficiente, 
ou se a parte favorecida concordar com a redu-
ção do proveito.

Nesse contexto, o Código assimilou os dois 
elementos, objetivo e subjetivo, que foram intro-
duzidos pelo direito alemão. O elemento subjeti-
vo diz respeito à necessidade, inexperiência e le-

eficácia contida, e portanto dependente de lei, restringindo as 
estipulações usurárias, especialmente nos contratos bancários. 
No entanto, curiosamente, o art. 4º desta Medida Provisória 
n.º 2089-26/01 afasta sua aplicabilidade: (I) às instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, bem como às operações realizadas nos 
mercados financeiro de capitais e de valores mobiliários, que 
continuam regidas pelas normas legais e regulamentares que 
lhes são aplicáveis; (II) às sociedades de crédito que tenham 
por objeto social exclusivo a concessão de financiamentos ao 
microempreendedor; (III) às organizações da sociedade civil 
de interesse público de que trata a Lei 9.790/99, devidamente 
registradas no Ministério da Justiça, que se dedicam a sistemas 
alternativos de crédito e não têm qualquer tipo de vinculação 
com o Sistema Financeiro Nacional. O parágrafo único do 
art. 4º em comento abre margem para exclusão do instituto 
revigorado de outras modalidades de operações e negócios 
de natureza subsidiária, complementar ou acessória das 
atividades exercidas no âmbito dos mercados financeiro, de 
capitais e de valores mobiliários, sempre mediante deliberação 
do Conselho Monetário Nacional brasileiro. Dispondo o art. 
192, §3º, da Constituição da República brasileira que a usura 
real será limitada (já dispondo sobre o limite de 12% ao ano) e 
que sua pactuação acima dos limites legais deve ser reprimida, 
poderia o Congresso Nacional convalidar em lei este art. 4º 
da Medida Provisória n.º 2089-26/01? Nos parece que não. Se 
assim o fizesse, estaria descumprindo disciplina clara e objetiva 
disposta na Constituição da República, o que importaria em 
efetiva inconstitucionalidade. Aliás, a própria Medida Provisória, 
no que se refere ao seu art. 4º em questão, poderia ser objeto 
de ação declaratória de inconstitucionalidade, que por certo 
haveria de ser declarada por expressa incompatibilidade desta 
norma com o disposto no art. 192, §3º, da Constituição e com 
o seu próprio art. 1º, inciso I. Assim sendo, em boa hora veio a 
disciplina de forma mais ampla do instituto da lesão contratual 
no Direito brasileiro, que a nosso entendimento deve ser 
recebido sem as limitações instituídas no art. 4º da Medida 
Provisória n.º 2089-26/01, face ao comando disposto no art. 
192, §3º, da Constituição da República brasileira de 1988”.
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viandade a que se submete a parte prejudicada. 
O elemento objetivo exige um negócio jurídico 
comutativo, porquanto pondera por manifesta 
desproporção entre as prestações dos contratan-
tes. Com efeito, essa desproporção é verificada no 
momento da celebração do contrato e não quan-
do a parte promove a ação, não ficando a estipula-
ção do valor da prestação ao talante do juiz. Deve 
ser observado o valor real das prestações e sua 
desproporção mediante critério objetivo, só par-
tindo-se para o arbitramento, e mesmo assim por 
meio de perícia técnica, se impossível se chegar 
ao valor objetivo proposto. Porém, a anulação não 
ocorrerá, preservando-se o contrato, caso aquele 
que pagou menos ofereça suplemento justo ou 
suficiente ou se aquele que recebeu mais concor-
dar com a redução do proveito.

Em qualquer dos casos, o juiz utilizará o cri-
tério de eqüidade, tanto para sopesar o que será 
“suficiente”, como para ponderar o que será “re-
dução do proveito”. Em ambos os caso virá à tona 
a aplicação dos princípios de razoabilidade e de 
proporcionalidade, os quais estão intrinsecamen-
te ligados ao juízo de eqüidade.
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ROTEIRO PRÁTICO PARA A ANÁLISE E DESPACHO INICIAL 
DAS AçÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.

Juiz Federal Substituto Bruno Souza Savino

1. Introdução 

A publicação da Lei 10.259, ocorrida em 12 
de julho de 2001, trouxe o microssistema dos an-
tigos juizados de pequenas causas para dentro da 
Justiça Federal. 

A demanda reprimida por um processo céle-
re para a análise das questões envolvendo bene-
fícios previdenciários, remuneração de servidores 
públicos, FGTS, dentre outras, abarrotaram as se-
cretarias dos recém criados Juizados Especiais Fe-
derais, criando a necessidade de aprimoramento 
do gerenciamento cartorial. 

Nesta nova realidade, a correta análise da 
petição inicial ganha especial relevo, na medida 
em que evita o desperdício de recursos humanos 
e materiais com a realização de atos processuais 
inúteis, permitindo a otimização do serviço judi-
ciário e, por conseqüência, a entrega da prestação 
jurisdicional em menor espaço de tempo, aten-
dendo, assim, aos ditames da lei que instituiu os 
Juizados Especiais Federais. 

É neste cenário que se inserem estas orien-
tações, que sem qualquer pretensão de natu-
reza científica, buscam auxiliar a análise da pe-
tição inicial dos processos sujeitos ao rito da Lei 
10.259/01. 

Procurei neste ensaio identificar as situações 
recorrentes encontradas na análise da petição ini-
cial pelo setor específico no Juizado Especial Fe-
deral da Subseção de Juiz de Fora e, a partir daí, 
propor sugestões de despachos e decisões. 

2. A Análise da Competência dos 
Juizados Especiais Federais 

2.1. A Competência da Justiça Federal

A jurisdição é o poder do Estado destina-
do a compor os conflitos mediante a aplicação 
do direito ao caso concreto. Embora a jurisdição, 

como poder estatal, seja una, “por questão de 
conveniência, especializam-se setores da função 
jurisdicional”1. A competência, por sua vez, é o 
resultado da divisão do poder jurisdicional pelos 
diversos órgãos que compõe o sistema judicial.  

A competência da Justiça Federal, ou seja, a 
parcela da jurisdição lhe é  atribuída pelo art. 109 
da Constituição Federal. 

Na parte que interessa aos Juizados Especiais 
Cíveis, a norma supracitada diz ser da competên-
cia da Justiça Federal as ações em que a União, 
entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de ré2. 

Observe-se que a Constituição expressamen-
te exclui da competência da Justiça federal as cau-
sas de falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 

É muito comum nos Juizados Especiais Fede-
rais a propositura de ações em que o pedido verse 
sobre a concessão, restabelecimento ou mesmo 
revisão de benefícios previdenciários decorrentes 
de acidente de trabalho. 

Em qualquer destas hipóteses, inclusive nas 
ações revisionais, como por exemplo, as ações 
que pedem a aplicação do IRSM ou ORTN/OTN, 
o Supremo Tribunal Federal já pacificou o en-
tendimento de que a competência é da Justiça 
Estadual, conforme decisão proferida no Agravo 
Regimental em Recurso Extraordinário n. 478472 
Ministro Relator Carlos Britto3. 

1  Freddie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, p. 101. 
2 Art. 109 da CF. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes 
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
II – (...)

3 AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA AJUIZADA 
CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 
INCISO I E § 3O DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
SÚMULA 501 DO STF. A teor do § 3o c/c inciso I do artigo 109 
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O INSS atribui um código numérico para 
identificar a espécie do benefício. Uma maneira 
prática de identificar se o benefício recebido pela 
parte autora possui natureza acidentária é veri-
ficar se este é identificado por um dos seguintes 
números: 

05 - Aposentadoria por invalidez por acidente do 

trabalho do trabalhador rural

10 - Auxílio-doença por acidente do trabalho do tra-

balhador rural

91 - Auxílio-Doença por acidente do trabalho

92 - Aposentadoria por Invalidez por acidente do 

trabalho

93 - Pensão por Morte decorrente de benefício aci-

dentário 

Se não houver estes dados na petição inicial 
e documentos que a acompanhem, pode-se fazer 
a busca no sistema de dados do INSS (PLENUS).   

Caso o pedido da parte autora envolva a con-
cessão, restabelecimento ou revisão de benefício 
acidentário, a depender do entendimento do Juiz 
o processo deve ser extinto por analogia ao art. 51, 
III, da Lei no 9099/95 ou declinada a competência 
para a Justiça Estadual. 

2.2. A Competência dos Juizados Especiais 
Federais – Lei 10.259/01 

2.2.1. A Competência em razão do valor da 
causa 

A competência dos Juizados Especiais Fede-
rais é gizada pelo art. 3º da Lei 10.259/01. 

Em linhas gerais, o caput do art. 3º menciona 
a regra geral de que compete ao Juizado Especial 
Federal Cível processar, conciliar e julgar causas 
de competência da Justiça Federal até o valor de 
sessenta salários mínimos. 

O valor da causa, que deve corresponder ao 
proveito econômico do autor na hipótese da pro-

da Constituição Republicana, compete à Justiça comum dos 
Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas 
propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, visando ao benefício e aos serviços previdenciários 
correspondentes ao acidente do trabalho. Incidência da Súmula 
501 do STF. Agravo regimental desprovido. AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO- 478472 Relator(a) CARLOS BRITTO STF Fonte 
DJe -028 DIVULG 31-05-2007 PUBLIC 01-06-2007 DJ 01-06-2007

cedência da pretensão deduzida em juízo, deve 
ser atribuído na petição inicial, por força do art. 
258 do CPC4 e não se confunde com o valor da 
condenação, que é quantia a qual o réu é obriga-
do a pagar ao autor em caso de uma sentença de 
procedência. 

Não há limite para o valor da condenação 
nos Juizados Especiais Federais, que pode perfei-
tamente ultrapassar o teto de sessenta salários-
mínimos. A redação do parágrafo quarto do art. 17 
da Lei 10.259/015, deixa isto bem claro, uma vez 
que autoriza nos Juizados Especiais Federais o pa-
gamento por meio do precatório para valores su-
periores a sessenta salários-mínimos, facultando 
à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor 
excedente, para que possa optar pelo pagamento 
do saldo sem o precatório, da forma lá prevista.

O que não pode ocorrer é que o valor da 
causa, no momento da propositura da ação, seja 
superior a sessenta salários mínimos. 

Cumpre ressaltar que nas causas em que há 
pedido de prestações vencidas e vincendas, o va-
lor da causa será o resultado da soma das presta-
ções vencidas até o ajuizamento da causa com as 
doze prestações vincendas, nos termos do art. 262 
do CPC6, aplicável subsidiariamente ao microssis-
tema dos Juizados Especiais Federais, conforme 

4 Art. 258.  A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que 
não tenha conteúdo econômico imediato.

5  Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após 
o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado 
no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, 
por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência 
mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 
independentemente de precatório. (...)

§ 4o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1o, 
o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo 
facultado à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor 
excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem 
o precatório, da forma lá prevista.

6 Art. 260.  Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, 
tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. O valor 
das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, 
se a obrigação for por tempo indeterminado, ou por tempo 
superior a 1 (um) ano; se, por tempo inferior, será igual à soma 
das prestações.

7 46 O Juizado Especial Federal é absolutamente incompetente 
para processar e julgar as causas envolvendo obrigações de trato 
sucessivo, cuja soma das doze prestações vincendas ultrapassar 
o limite de sessenta salários mínimos, não cabendo, neste caso, 
renúncia ao excedente. 

6 
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decidiram as Turmas Recursais de Minas Gerais, 
por meio do Enunciado n. 32: “o valor da causa, de 
até 60 salários mínimos, é definido pelo somatório 
das parcelas vencidas com 12 vincendas, na forma 
do art. 260 do Código de Processo Civil.”

Importante frisar que a parte tem a possibili-
dade de renunciar parte ou o total das prestações 
vencidas a fim de adequar o valor da causa aos 
Juizados Especiais Federais caso prefira litigar no 
rito da Lei 10.259/01.  

Quanto às vincendas, não é possível sua re-
núncia, sendo incompetente o Juizado Especial 
Federal quando o valor das doze prestações vin-
cendas ultrapassar a alçada de 60 salários míni-
mos, como já decidiram as Turmas Recursais do 
Rio de Janeiro 7. 

Portanto, caso o autor tenha atribuído valor 
à causa superior a sessenta salários mínimos, há 
necessidade de se verificar se é possível sua ade-
quação ao teto dos Juizados Especiais Federais, 
situação em que deverá ser feito um despacho a 
fim de determinar ao autor que emende a inicial 
para compatibilizar o valor da causa com a alçada 
dos juizados.  

Nas hipóteses em que não é possível a renún-
cia ao valor excedente por haver determinação 
legal prévia do valor da causa 8, como por exem-
plo, em uma ação em que o autor questiona in to-
tum a existência de uma dívida no valor superior 
a sessenta salários mínimos. Esta situação enseja 
o reconhecimento da incompetência do Juizado 
Especial para o julgamento do feito. 

7 
8  Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e 

será:
 I – na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e 

dos juros vencidos até a propositura da ação;
 II – havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles;
 III – sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;
IV – se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido 

principal;
 V – quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, 

cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o 
valor do contrato;

 VI – na ação de alimentos, a soma de doze prestações mensais, 
pedidas pelo autor;

 VII – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a 
estimativa oficial para lançamento do imposto.

2.2.2. Causas excluídas da competência dos 
Juizados Especiais Federais 

O parágrafo primeiro do art. 3º da Lei 
10.259/01 traz hipóteses em que, ainda que o 
valor atribuído a causa seja inferior a sessenta sa-
lários mínimos, o Juizado Especial Cível não terá 
competência para o seu julgamento. 

Dentre as ações que não podem ser distri-
buídas aos Juizados Especiais Federais, destaco: 
o mandado de segurança, desapropriação, ações 
de divisão e demarcação, ações populares, exe-
cuções fiscais e por improbidade administrativa e 
as demandas sobre direitos ou interesses difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos; sobre bens 
imóveis da União, autarquias e fundações públicas 
federais; para a anulação ou cancelamento de ato 
administrativo federal, salvo o de natureza previ-
denciária e o de lançamento fiscal; que tenham 
como objeto a impugnação da pena de demissão 
impostas a servidores públicos civis ou de sanções 
disciplinares aplicadas a militares.

A vedação do processamento nos Juizados 
Especiais Federais referente às demandas que 
versem sobre direitos individuais homogêneos 
alcança somente as ações coletivas, cuja natu-
reza procedimental não se coaduna com o rito 
da Lei 10.259/019. Portanto, ao contrário do que 
vem defendendo a Procuradoria da União (AGU), 
é da competência dos Juizados Especiais Federais 
o julgamento de ações individuais que tratem de 
direitos individuais homogêneos como ocorre, 
por exemplo, nas ações em que o servidor apo-
sentado pede a isonomia de gratificação (GDATA, 
GDPGTAS etc) com o pessoal da ativa. 

Outra dúvida que pode surgir é quando a lei 
menciona que não são de competência dos Jui-
zados Especiais Federais as ações que tratem de 
anulação ou cancelamento de ato administrativo 
federal. 

9  Enunciado n. 31 das Turmas Recursais de Minas Gerais: A vedação 
contida no art. 3º, I, da Lei 10.259/2001 restringe-se aos casos de 
direitos individuais homogêneos tutelados coletivamente, cuja 
natureza procedimental coletiva não se coaduna com os ditos 
princípios orientadores do Juizado Especial.
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Embora não haja um entendimento preto-
riano uniforme sobre a extensão desta proibição, 
já existe um número significativo de decisões que 
excluem da competência dos Juizados Especiais 
Federais as ações cujo pedido seja a anulação de 
multas aplicadas em razão de descumprimento 
de normas administrativas, como, por exemplo, 
multas de trânsito ou por infração contra o meio 
ambiente. 

O que se entende é que a aplicação destas 
multas tem por fundamento ilícito administrativo, 
e que sua anulação esbarraria na limitação descri-
ta pelo § 1º do art. 3º da Lei 10.259/01, uma vez 
que não se trataria de ato de natureza previdenci-
ária ou fiscal.10

2.2.3. Competência Territorial dos Juizados 
Especiais Federais 

O Provimento n. 331/87 do Conselho da Jus-
tiça Federal considerou as normas que estabele-
ceram as Varas Federais localizadas no interior do 
Estado como sendo regras de competência terri-
torial funcional absoluta, podendo o Juiz declarar, 
de ofício, a sua incompetência.

A fim de se verificar a competência deste Jui-
zado para o julgamento do feito, deverá ser obser-
vada a existência de comprovante de residência 

10 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA POR 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E 
DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 
FEDERAL. LEI Nº 10.259/01. ART. 3º, §1º, III. SENTENÇA 
ANULADA. REMESSA PARA VARA FEDERAL COMUM.  
( . . . )  
2 - A aplicação da multa de trânsito tem por fundamento o ilícito 
administrativo e sua anulação, em conformidade com o art. 3º, 
§1º, III da Lei nº 10.259/01, encontra-se expressamente excluída da 
competência dos Juizados Especiais Federais, posto que este não 
engloba a matéria de lançamento ou de natureza previdenciária. 
A expressa exclusão impossibilita a aplicação subsidiária da Lei 
nº 9.099/95, conforme determinou a r. sentença.  Ademais, por se 
tratar de incompetência em razão da matéria, é de caráter absoluto.  
3 - Portanto, verificada a incompetência do Juizado Especial 
Federal para apreciação e julgamento do feito, impõe-se a 
anulação da r. sentença  e a remessa dos presentes autos 
à uma das Varas Federais Comuns desta Seção Judiciária.  
4 - Sem condenação em honorários.  Isento de 
custas. (2006.38.00.739094-3) Relator JUIZ FEDERAL EVALDO DE 
OLIVEIRA FERNANDES, filho Órgão Julgador PRIMEIRA 
TURMA MG PublicaçãoDJMG 18/06/2007 Data da Decisão 
29/05/2007 Decisão Decide a Turma, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao recurso. 

acompanhando a petição inicial, a fim de se verifi-
car se a parte autora reside em um dos municípios 
sob a jurisdição da respectiva desta Subseção.  

Entretanto, mesmo que a parte autora resida 
em município não abrangido por esta Subseção, 
deve ser levado em conta o texto do art. 20 da Lei 
10.259/01, pelo qual, onde não houver Vara Fede-
ral, a causa poderá ser proposta no Juizado Espe-
cial Federal mais próximo de sua residência. 

No caso de ação previdenciária, observar a 
carta de concessão do benefício, que pode indicar 
que a parte autora reside em local não abrangido 
pela respectiva Seção ou Subseção Judiciária  

Caso seja reconhecida a incompetência ter-
ritorial nos Juizados Especiais Federais, a solução 
é sentenciar, extinguindo o processo sem reso-
lução de mérito, nos termos do art. 51, III da Lei 
9.099/95. 

3. O rito previsto na Lei 10.259/01 e a 
incompatibilidade da propositura de 

ações cautelares autônomas. 

O procedimento estabelecido para os Juiza-
dos Especiais Federais - Lei n.º 9.099/95 c/c o art. 
1.º da Lei n.º 10.259/2001, prevê exclusivamente o 
processo de conhecimento, por um rito concen-
trado, célere e oral, revelando-se incompatível 
com ações que demandem rito específico, não se 
afigurando adequada nesta sede, por exemplo, 
por contrariar o princípio da economia processu-
al, a propositura de ação cautelar de exibição de 
documento ou coisa, cujo procedimento deve ob-
servar o disposto nos arts. 844, 845 e 355 a 363 do 
CPC11. 

Ademais, o juiz está autorizado a deferir cau-
telares e até mesmo antecipações de tutela, por 

11  PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 
 1. No Juizado Especial Federal não cabe cautelares nominadas, 

eis que têm rito próprio, que destoa do rito previsto pelas Leis 
9099/95 e 10252/01. 

 2. Recurso improvido. (Processo: 200235007022925 UF: null 
Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal – GO Data da decisão: 
01/10/2002 Fonte DJGO 14/10/2002 Relator(a) LEONARDO 
BUISSA FREITAS. 
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força do art. 4o da Lei 10.259/0112, não havendo in-
teresse processual na propositura da cautelar au-
tônoma, uma vez que o pedido cautelar pode ser 
feito nos próprios autos da demanda de conheci-
mento prevista na Lei 9.099/95. 

Portanto, a propositura de cautelares autô-
nomas se mostra incompatível com a celeridade 
processual almejada pelo novel sistema. 

Nestes termos, entendimento sumulado das 
Turmas Recursais do Rio de Janeiro, no verbete 
14: 

Sendo possível a concessão de antecipação 
dos efeitos da tutela no âmbito do JEF, será ve-
dado o ajuizamento de ação cautelar autônoma, 
ressalvada a possibilidade de pedido incidental 
cautelar (art. 4º., da L. 10.259/2001), desde que o 
Juizado seja competente para apreciar o pedido 
principal.

Desta forma, havendo a propositura de cau-
telar autônoma, deverá ser o autor intimado para 
que em 10 dias adeque a ação ao rito dos Juizados 
Especiais Federais, formulando o pedido principal 
- bem da vida. 

A exibição dos documentos requeridos pela 
parte autora, caso necessária, poderá ser de-
terminada pelo Juiz , por força do art. 11 da Lei 
10.259/0113, sem a necessidade de ação autôno-
ma.

Outrossim, este entendimento não causa 
prejuízo à parte autora, uma vez que caso seja ve-
rificada na fase instrutória a possibilidade de  que 
eventuais valores a serem percebidos ultrapas-
sem o valor de 60 salários-mínimos, será facultada 
àquela optar  pela renúncia aos valores superiores 
ao teto do Juizado Especial ou pela redistribuição 
do presente processo a uma das Varas desta Sub-
seção (Enunciado nº 16 do FONAJEF: Não há renún-

12 Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 
deferir medidas cautelares no curso do processo,  para evitar 
dano de difícil reparação.

13 Art. 11. A entidade pública ré deverá fornecer ao Juizado 
a documentação de que disponha para o esclarecimento 
da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de 
conciliação.

cia tácita nos Juizados Especiais Federais para fins 
de fixação de competência). 

4. Documentos essenciais para a 
propositura da ação: 

Conforme resolução do Conselho de Justiça 
Federal (CJF), é obrigatório à parte a juntada de 
comprovante de inscrição junto ao cadastro de 
pessoas físicas (CPF). (FONAJEF – Enunciado 75: É lí-
cita a exigência de apresentação de CPF para o ajui-
zamento de ação no Juizado Especial Federal). Esse 
controle é feito na distribuição da ação, portanto, 
não será necessária a conferência deste documen-
to. 

A parte autora também deverá juntar cópia 
de documento de identidade (qualquer docu-
mento expedido por órgão público que contenha 
foto). Tal medida faz-se necessária até mesmo 
para a conferência da assinatura aposta na procu-
ração.  

Sem instrumento de mandato, o advogado 
não será admitido a procurar em juízo. Poderá, 
todavia, em nome da parte, intentar ação, a fim 
de evitar decadência ou prescrição, bem como 
intervir, no processo, para praticar atos reputados 
urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, a 
exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 
(quinze) dias, prorrogável até outros 15 (quinze), 
por despacho do juiz (art. 37 do CPC).

No caso de autor analfabeto, acompanhado 
por procurador, a procuração deverá ser feita por 
meio de instrumento público (art. 38 do CPC). Por-
tanto, na ausência deste documento, deverá ser a 
parte intimada a fim de juntar a procuração por 
instrumento público. 

Confira-se julgado do Egrégio TRF da 2ª Re-
gião, transcrita abaixo, a respeito da representa-
ção processual de pessoa não alfabetizada:

PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO 
PROCESSUAL (CC ART. 1289 C/C  CPC ART. 38). 

1 - a regular representação processual da 
parte é requisito de validade da constituição 
do processo.

2 - em sendo analfabeto o mandante, 
é necessário que o mandato seja formalizado 
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por instrumento público (cc art. 1289, c/c cpc 
art. 38).

3 - anulação do processo “ab initio”, pre-
judicada a apelação.

(TRF 2ª Região - APELAÇÃO CIVEL Proces-
so: 9402087273 UF: RJ Órgão Julgador: QUAR-
TA TURMA Data da decisão: 11/11/1996 Fonte 
DJ DATA:05/08/1997 Relator(a)  JUIZA CELIA 
GEORGAKOPOULOS (grifei)

5. Procurador não inscrito nos quadros 
da OAB

De fato, dispõe o artigo 10, caput, da lei nº 
10.259/2001 que: “As partes poderão designar, por 
escrito, representantes para a causa, advogado ou 
não”. Muito embora o texto legal que instituiu os 
JEFs faculte ao Autor ajuizar o seu pleito pessoal-
mente ou por representante, essa representação 
deve ter limites para que não haja colisão com o 
disposto no art. 133 da Constituição Federal, se-
gundo a qual o advogado é indispensável à admi-
nistração da justiça.  

Assim, a partir de uma interpretação sistemá-
tica, os representantes tratados na Lei 10.259/01 
devem ser parentes ou pessoas conhecidas do 
autor(a), de sua confiança, que possam represen-
tá-lo na impossibilidade de comparecer na audi-
ência.” Por sua vez, a representação em Juízo por 
profissionais não habilitados implica a nulidade 
dos atos processuais, a teor do que dispõe o art. 
4º da Lei 8.906/94. 

Desta feita, por entender que despachantes 
não têm poder postulatório, não devem ser admi-
tidas petições subscritas por tais profissionais. 

Neste sentido, o enunciado nº. 83 do 4º 
FONAJEF (FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS): “O art. 10, caput, da Lei n. 
10.259/2001 não autoriza a representação das 
partes por não-advogados de forma habitual e 
com fins econômicos.”

6. As partes nos Juizados Especiais 
Federais 

6.1. A parte autora

O art. 6º da Lei 10.258/01 diz que podem ser 
partes no Juizado Especial Federal Cível, como au-
tores as pessoas físicas e as microempresas e em-
presas de pequeno porte, assim definidas na Lei 
no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

Não há maiores divergências quanto à pos-
sibilidade de o espólio e dos incapazes proporem 
ações nos Juizados Especiais Federais. 

O Fórum Nacional dos Juizados Especiais Fe-
derais, em seu Enunciado n. 82, dispõe que: 

“O espólio pode ser parte autora nos juiza-
dos especiais cíveis federais.”

Atentar que, nos termos da Lei 6.858/80, em 
ações nas quais se pleiteia valores depositados 
na conta vinculada ao FGTS, PIS, não recebidos 
em vida pelos respectivos titulares, quem possui 
legitimidade para a propositura da ação são os 
dependentes habilitados perante a Previdência 
Social ou na forma da legislação específica dos 
servidores civis e militares, e, na sua falta, aos su-
cessores previstos na lei civil, indicados em alvará 
judicial, independentemente de inventário ou ar-
rolamento. 

Igual entendimento, aplica-se às ações que 
versem sobre  restituição de Imposto de Renda 
e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, 
não existindo outros bens sujeitos a inventário, 
aos saldos bancários e de contas de cadernetas 
de poupança e fundos de investimento de valor 
até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Na-
cional.

Quanto ao incapaz, as Turmas Recursais do 
Rio de Janeiro e de São Paulo possuem enuncia-
dos nos quais é abordada a possibilidade de pro-
por ação no rito da Lei 10.259/01: 

Enunciado n. 5 da TRRJ: Os incapazes po-
dem ser parte no JEF, sendo obrigatórias a as-
sistência por advogado e a intimação do MPF, 
podendo haver conciliação. RJ

Enunciado n. 22 da TRSP - “O incapaz 
pode ser parte autora nas ações ajuizadas 
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perante o Juizado Especial Federal.” (Origem 
Enunciado 27 do JEFSP) 

Por fim, quanto a possibilidade de a pequena 
empresa ser autora nos Juizados Especiais Fede-
rais, a jurisprudência apenas exige que deve ser 
comprovada essa condição mediante documen-
tação hábil (TRSP, Enunciado n. 11). 

6.2. Os réus no Juizado Especial Federal

O art. 6º da Lei 10.259/01 diz que podem ser 
réus nos Juizados Especiais Federais a União, au-
tarquias, fundações e empresas públicas federais. 

Embora o dispositivo legal não deixe mar-
gem de dúvida sobre quem pode ocupar o pólo 
passivo, há algumas questões que merecem maior 
estudo. 

6.2.1. Ações propostas contra órgão público

A União é a pessoa jurídica de direito público, 
a qual possui, para fins de estruturação interna do 
serviço diversos órgãos, que são centro de compe-
tências instituídos para o desempenho de funções 
estatais, através de seus agentes, cuja atuação é 
imputada à pessoa jurídica a que pertencem (Hely 
Lopes Meirelles). 

Algumas vezes, o autor erroneamente in-
gressa com a ação em face do órgão público, o 
qual não possui personalidade jurídica. Ainda são 
comuns as ações propostas contra a Secretaria da 
Receita Federal, Ministério da Saúde, Ministério da 
Defesa, Exército Brasileiro. 

Nestas situações, há irregularidade na in-
dicação do pólo passivo da ação que precisa ser 
sanada. 

Ordinariamente, nestes casos, há necessida-
de de despacho judicial que determine ao autor a 
emenda à inicial14 para que haja a indicação cor-
reta do réu. 

14 Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche 
os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, ou que apresenta 
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 
mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no 
prazo de dez dias.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 
indeferirá a petição inicial.

Contudo, mais condizente com o rito célere 
dos Juizados Especiais Federais é o entendimen-
to de que é permitida ao Juiz a correção de ofício 
do pólo passivo, quando evidente o equívoco do 
autor. 

6.2.2. Ações propostas contra Sociedade de 
Economia Mista

Nos termos do Art. 5º, III do Decreto-Lei 
200/1967 a Sociedade de Economia Mista é a enti-
dade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, criada por lei para a exploração de ativi-
dade econômica, sob a forma de sociedade anôni-
ma, cujas ações com direito a voto pertençam em 
sua maioria à União ou a entidade da Administra-
ção Indireta.

O art. 109, I da Constituição Federal não in-
clui as sociedades de economia mista na compe-
tência da Justiça Federal. 

Como exemplo de Sociedade de Economia 
Mista, o Banco do Brasil e a Petrobrás. 

Na hipótese de ações nos Juizados Especiais 
Federais propostas contra o Banco do Brasil, há 
que se declinar a competência para a Justiça Esta-
dual ou extinguir a ação, de acordo com o enten-
dimento do Juiz. 

6.2.3. Ações contra Caixas de Assistência de 
Advogado

Há pacífica jurisprudência de que as ações 
cuja ré seja a Caixa de Assistência de Advogados 
a competência para o julgamento é da Justiça Fe-
deral, por ser órgão vinculado à OAB, nos termos 
do art. 45, IV, da Lei 8.906/9415. 

6.2.4. Ações contra a Minas Caixa

15 CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA 
CONTRA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADOS. ÓRGÃO 
LIGADO À AUTARQUIA FEDERAL (OAB). COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL. PRONUNCIAMENTO DA CORTE ESPECIAL. 
ORIENTAÇÃO FIRMADA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL INADMITIDO. (...) 3. É competente a Justiça 
Federal para o processamento e julgamento das ações 
promovidas contra Caixa de Assistência de Advogados, nos 
termos do art. 45, IV, da Lei 8.906/94, tendo em vista ser órgão 
vinculado à OAB. 4. Conflito conhecido para se declarar a 
competência do Juízo Federal da 24ª Vara da Seção Judiciária 
do Estado de Minas Gerais, suscitante.. Data da Decisão 
09/03/2005
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Trata-se de equívoco muito comum nas ações 
propostas na Justiça Federal de Minas Gerais, nas 
quais o autor postula a aplicação dos índices ex-
purgados da correção monetária das cadernetas 
de poupanças nas décadas de oitenta e noventa 
do século passado.  

A natureza jurídica daquele Banco era de 
autarquia estadual de Minas Gerais, a qual foi 
extinta por meio do Decreto do Governador n. 
39.835/9816, pelo qual este ente federativo se sub-
rogou de todos os direitos e obrigações da enti-
dade extinta. 

Portanto, não há relação sucessória entre a 
MINAS CAIXA e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

Nesta toada, nas ações propostas em face da 
CEF, na qualidade de sucessora da Minas Caixa, 
deve haver o reconhecimento da ilegitimidade 
passiva da CEF e, portanto, a sentença de extin-
ção do feito sem resolução de mérito em razão 
do reconhecimento da incompetência da Justiça 
Federal, por ausência no pólo passivo de uma das 
entidades previstas no art. 109 da Constituição Fe-
deral. 

6.2.5. Ações contra a Caixa Seguradora 

O STJ se manifestou no sentido de que a Cai-
xa Seguradora é pessoa jurídica de direito priva-
do, sem a prerrogativa de litigar na Justiça Federal 
(STJ, 2ª Seção, CC 46309 Relator(a) FERNANDO 
GONÇALVES,Data da Decisão 23/02/2005), por-
tanto, há de ser reconhecida a incompetência da 
Justiça Federal, por ausência no pólo passivo de 
uma das entidades previstas no art. 109 da Cons-
tituição Federal. 

6.3. Ações sem indicação do réu

Embora pareça óbvio, a ação é um ato entre 
três pessoas: autor, juiz e réu. Entretanto, em algu-
mas ações não há a indicação do réu na petição 
inicial. 

16  Art. 1º - Fica extinta a  autarquia  Caixa  Econômica  
do Estado de  Minas Gerais  MINASCAIXA, sub-rogando-se o 
Estado de Minas  Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Fazenda, em direitos e obrigações da entidade extinta.

Normalmente isto ocorre nos denominados 
“alvarás”.  Nesta situação, o autor, desconhecendo 
as razões pelas quais há um determinado valor em 
seu nome (FGTS, PIS etc) ou em nome de algum 
parente falecido ingressa com uma ação reque-
rendo apenas requer a autorização judicial para o 
saque do valor. 

Nesta situação, há duas soluções: 

a) Acaso seja possível vislumbrar que se 
trata de mero levantamento de valores devidos 
a pessoa falecida, o processo deve ser extinto 
sem resolução de mérito, uma vez que a com-
petência para o processamento do feito é a 
Justiça Estadual, por não haver lide envolvendo 
entidade arrolada no art. 109, I da Constituição 
Federal de 1988, se tratando exclusivamente 
de questão sucessória. Neste sentido,  Súmula 
nº 161 do Colendo STJ: é da competência da jus-
tiça estadual autorizar o levantamento dos valo-
res relativos ao PIS/PASEP E FGTS, em decorrência 
do falecimento do titular da conta.

b) Havendo dúvida se ocorre a situação 
prevista na Sumula n. 161 do STJ, o Juiz, em 
atenção ao disposto no art. 282, II c/c art. 284 
do CPC, deve determinar ao autor que emende 
a petição inicial indicando o réu, no prazo de 
10 dias, sob pena de seu indeferimento. Após 
a indicação do réu pelo autor, a solução mais 
cautelosa é proceder a citação daquele a fim 
de que após a contestação, possa o Juiz ava-
liar a natureza do litígio e, por conseqüência a 
competência da Justiça Federal

6.4. Litisconsórcio: 

O litisconsórcio ocorre quando em um dos 
pólos da relação processual, no ativo ou passivo, 
existe pluralidade de partes, réus ou autores, ha-
vendo ocasiões em que essa pluralidade estará 
presente nos dois pólos. Este instituto tem por 
finalidade proporcionar economia e celeridade 
processual, evitando a multiplicação de ações, em 
contrapartida da simplicidade do processo. Nesta 
toada, Dinamarco justifica a formação do litiscon-
sórcio aduzindo que:

A admissibilidade de conglomeração de dois 
ou mais sujeitos como demandantes ou como de-
mandados tem por fundamento a existência de 
situações da vida envolvendo mais de duas pesso-
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as, e não só duas; e, por objetivo, favorecer a har-
monia de julgados e a economia processual. 17

O litisconsórcio pode ser ativo ou passivo, 
conforme a pluralidade de partes ocorra no pólo 
ativo ou no pólo passivo da relação processual. Se 
houver mais de um autor e réu litigando no mes-
mo processo, o litisconsórcio será misto ou recí-
proco. 

O litisconsórcio pode ser facultativo, quan-
do sua existência adveio das vontades das partes, 
que podendo litigar separadamente, optaram por 
ingressar em juízo na mesma relação processual. 
Por fim, o litisconsórcio será necessário quando 
advir de uma relação jurídico-material incindível 
ou por disposição legal. 

Em ações previdenciárias, ou mesmo em 
ações em que se busca recomposição de saldo de 
conta vinculada ao FGTS, por exemplo, entendo 
que utilização do litisconsórcio ativo facultati-
vo é prejudicial ao andamento do feito, porque 
tumultua a instrução processual, demandando 
despachos judiciais diversos em relação a cada 
demandante, aspecto que contraria os princípios 
que justificam a utilização do litisconsórcio. Como 
muitas vezes acontece, uma das partes cujos do-
cumentos são suficientes para o julgamento da 
ação fica aguardando a juntada de documento es-
sencial para seu litisconsorte. 

Assim, na hipótese de litisconsórcio ativo 
facultativo nos Juizados Especiais Federais, a peti-
ção inicial somente deve ser recebida em relação 
ao primeiro autor e indeferida em relação aos de-
mais litisconsortes. 

Quanto ao litisconsórcio passivo facultativo, 
temos que nos termos do art. 109, I da CF, os juízes 
federais somente são competentes para o julga-
mento das causas em que a União, entidade autár-
quica ou empresa pública federal forem interes-
sadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes. Assim, litígios entre particulares são 
de competência da Justiça Estadual, devendo ser 
rejeitado o litisconsórcio passivo facultativo entre 

17 Cândido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual 
Civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 334.

a entidade com foro na Justiça Federal e pessoa 
física ou jurídica diversa18. 

Ademais, a inclusão de pessoa jurídica di-
versa daquelas descritas no art. 6º, inciso II da Lei 
10.259/01, em caso de condenação, terá por con-
seqüência uma nova fase de execução de senten-
ça, diversa daquela prevista na Lei dos Juizados 
Especiais Federais, na qual o processo se encerra 
com a expedição de requisição de valor. 

6.5. Casos específicos 

6.5.1. Pensão por Morte

Muito comum nos Juizados Especiais Fede-
rais são as ações em que a parte autora pleiteia a 
concessão de pensão por morte a qual já possui 
um beneficiário habilitado. 

Nesta situação há necessidade de participa-
ção no processo do outro beneficiário, sob pena 
de ineficácia da sentença em relação a ele. 

Uma vez identificado a existência de outro 
beneficiário, deve ser confeccionado uma deci-
são para determinar ao autor que promova a sua 
citação, sob pena de extinção do processo sem 
resolução de mérito, por ilegitimidade passiva (li-
tisconsórcio necessário). 

6.5.2. FGTS

Nas ações em que o autor busca a aplicação 
de expurgos inflacionários no saldo de sua conta 
vinculada ao FGTS, é pacífico o entendimento pre-
toriano de que apenas a Caixa Econômica Federal, 
entidade gestora do FGTS, detém a legitimidade 
passiva. (STJ, RESP 528080, Processo: 200300693140 
UF: DF Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA Data da 
decisão: 05/08/2003. 

Pelo mesmo fundamento, o mesmo entendi-
mento se aplica às ações nas quais o autor postula 

18  Superior Tribunal de Justiça no CC 7.140-2/SC, Rel. Min. Garcia 
Vieira, RSTJ n° 62, pág. 33/34 :“Competência – Ação ordinária 
de indenização civil cumulada com declaratória – Necessidade 
de desmembramento. I – Impossibilidade de cumulação de 
ações se, para uma a competência é da Justiça Estadual e, para 
outra, a Federal. II – A incompetência relativa não pode ser 
declarada de ofício. III – Determinado o desmembramento dos 
processos e declarada a competência da Justiça Estadual para 
apreciar e julgar a ação de indenização civil e da Justiça Federal 
para processar e julgar a ação declaratória intentada contra a 
União.”
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a aplicação de juros progressivos ao saldo de sua 
conta vinculada ao FGTS19. 

Assim, neste caso, deve ser indeferida a peti-
ção inicial em relação aos antigos bancos deposi-
tários, União ou BACEN. 

6.5.3. Benefícios Previdenciários devidos aos 
Ferroviários ou seus dependentes

Nas ações que versem sobre o reajuste ou re-
cálculo de benefício de ferroviário em que haja a 
complementação da União na forma do Decreto-
lei 956/69 e da Lei 8.186/91 devem integrar o pólo 
passivo da causa o INSS, que mantém o pagamen-
to mensal do benefício de pensão e a União, que 
suporta os custos financeiros da complementação 
de proventos dos ex-ferroviários e seus depen-
dentes, bem como na qualidade de sucessora da 
RFFSA, que comandava as revisões, reenquadra-
mentos e majorações dos rendimentos dos ferro-
viários; tudo na forma do Decreto-lei 956/69 e da 
Lei 8.186/91.

Atentar que a tela do sistema de dados do 
INSS informa por meio de um código numérico 
quando o ferroviário recebe a complementação. 
Os benefícios complementados são aqueles que 
possuem “tratamento” (TRAT) 54 ou 60. Os de-
mais, como por exemplo o benefício cujo trata-
mento seja o n. 13 , não recebem complemento e, 
portanto, não haverá necessidade da presença da 
União, apesar de serem benefícios de ferroviários. 

6.5.4. LOAS

A Lei de Organização da Assistência Social – 
Lei nº 8.742/93 diz caber ao INSS a gestão do be-
nefício de prestação continuada de cunho assis-
tencial. Entre os atos de gestão, se inclui também 
a defesa judicial do ato administrativo que anali-
sou o pedido. Sendo desnecessária a participa-
ção da União na lide, até mesmo, por questão de 

19  FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA - LEGITIMIDADE - 
CEF - JUROS PROGRESSIVOS. A Caixa Econômica Federal é 
parte legítima exclusiva para responder a demandas sobre 
correção monetária de saldos do FGTS. Os saldos de FGTS 
devem ser atualizados pelo IPC. A Lei 5.958/73 facultou aos 
empregados a opção, com a concordância do empregador, 
ao regime de capitalização de juros progressivos. Recurso 
parcialmente provido. (RESP 199800367225, GARCIA VIEIRA, STJ 
- PRIMEIRA TURMA, 26/10/1998)

economia processual, na medida em que o poder 
público, mesmo na ausência daquele ente estatal, 
permanecerá representado pela Procuradoria Ge-
ral Federal – órgão encarregado da defesa judicial 
do INSS. 

No Incidente de Cancelamento de súmula na 
AC n. 2001.72.08.001834-7/SC, em curso do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região, assim se mani-
festa o Relator: “a propósito do tema em exame, 
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em reite-
rados julgamentos, tem assentado que somente 
o INSS deve figurar no pólo passivo da demanda 
que objetiva a concessão do benefício assistencial 
previsto no art. 203, V, da CF/88 e regulado pela 
Lei 8.742/93.”

Assim, de acordo com o exposto, a inicial 
deve ser indeferida em relação à União.

7. Prévio Requerimento Administrativo.

No caso das ações previdenciárias, cujo obje-
to seja a concessão de benefício, deve ser exigido 
o prévio requerimento administrativo, uma vez 
que a garantia constitucional de acesso ao judici-
ário é balizada por normas processuais ordinárias, 
tais quais as que estabelecem as condições da 
ação e os pressupostos processuais. 

Nesta toada, a falta de prévio requerimento 
administrativo caracteriza-se como ausência de 
interesse de agir, uma vez que não comprovada 
pela parte autora a resistência do INSS em lhe con-
ceder o direito pleiteado. 

Não se trata de exigir o exaurimento da via 
administrativa, mas sim que a parte autora com-
prove ter sido o seu pedido negado pelo órgão 
com atribuição legal para tanto, sob pena de res-
tar configurada a ausência de interesse de agir 
(interesse-necessidade) e, ademais, de o Judiciário 
passar a exercer a função administrativa de Posto 
do INSS. 

Neste sentido a Súmula n. 2 da Turma Recur-
sal de Sergipe: É carente de ação o segurado que 
ingressa em juízo com ação objetivando a conces-
são de benefício de aposentadoria, sem, antes, ter 
formulado tal pretensão na via administrativa.

O mesmo entendimento deve ser aplicado 
às ações cujo pedido envolva a revisão da renda 
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mensal inicial do benefício previdenciário e a cau-
sa de pedir verse sobre a análise de questões fáti-
cas as . quais a autarquia previdenciária não teve 
conhecimento quando do momento da concessão 
do benefício anterior. Também neste caso, não 
houve resistência do INSS ao pedido ora deduzido 
em juízo, razão pela qual, não há que se falar na 
existência de interesse de agir da parte autora. 

Neste sentido, entendimento consolidado 
da Turma Recursal de São Paulo, pelo Enunciado 
n. 36: 

Na hipótese de ação revisional de benefício 
da seguridade social que envolva matéria de fato 
não se dispensa o prévio requerimento adminis-
trativo 

Um exemplo muito comum desta espécie 
de ação ocorreu quando alguns ex-ferroviários 
de Além Paraíba, posteriormente à concessão do 
benefício previdenciário, tiveram reconhecido na 
Justiça do Trabalho o direito ao adicional de insa-
lubridade. Com isto, os salários-de-contribuição 
computados pelo INSS para o cálculos da Renda 
Mensal Inicial teriam, em tese, que ser aumenta-
dos com o acréscimo daquele adicional. Nestes 
processos, exigi a comprovação do requerimento 
administrativo, uma vez que o INSS ao tomar co-
nhecimento daquele adicional poderia reconhe-
cer de ofício a procedência do pedido de recálculo 
do benefício. 

Portanto, na ausência de documento hábil 
a comprovar o prévio requerimento administrati-
vo, quando assim exigível, a parte autora deverá 
ser intimada para que o apresente no prazo de 10 
dias ou para que, de outra forma, comprove o in-
teresse de agir. 

Caso a parte não comprove a existência de 
prévio requerimento administrativo, a solução é 
extinguir o processo sem resolução de mérito por 
ausência de interesse de agir. 

No que se refere aos pedidos de concessão 
de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 
há que se considerar a existência de incapacidade 
atual para o trabalho. Nesta toada, o requerimen-
to administrativo realizado há mais de um ano 
não reflete o atual estado de saúde do autor e a 
análise pelo judiciário desta situação se refletiria 

na usurpação do poder-dever do INSS em analisar 
a situação concreta do segurado. 

Assim, neste caso, também deverá ser inti-
mada a parte autora para que, no prazo de 10 dias, 
comprove a existência de requerimento adminis-
trativo recente, sob pena de extinção do feito. 

8. Pedido e causa de pedir 

Nos termos do Art. 286 do CPC, o pedido 
deve ser certo ou determinado. O autor deve indi-
car o bem da vida que deseja obter na hipótese de 
sentença que lhe seja favorável. 

Atentar para as ações que versem sobre rea-
juste de benefícios previdenciários. Não deve ser 
admitido pedido genérico, como, por exemplo, 
“requer o autor o reajuste de seu benefício pelos ín-
dices que este Juiz entender cabíveis”.

Nesta hipótese, deverá o autor emendar a 
inicial para que especifique o pedido, bem como 
apresente os respectivos  fundamentos jurídicos.  

Outrossim, não é possível cumular pedidos 
em face de réus diversos, como por exemplo, 
uma ação contra o INSS e a CEF, pedindo contra 
a autarquia o auxílio-doença e contra o banco, a 
liberação de seu FGTS. Nesta hipótese receber a 
inicial em face do primeiro réu e indeferir quanto 
ao segundo réu. (Art. 292. É permitida a cumulação, 
num único processo, contra o mesmo réu, de vários 
pedidos, ainda que entre eles não haja conexão). 

9. Expedição de carta precatória para 
oitiva de testemunhas ou realização 

de diligências

Se a parte autora, residente em outra cidade, 
optou por ajuizar a ação nesta Subseção e reque-
reu, na inicial, o envio de carta precatória para oi-
tiva de testemunha ou diligência, tal medida deve 
ser indeferida, uma vez que  a Constituição Fede-
ral/88, na forma do artigo 109, parágrafo 3º, facul-
ta ao segurado o ajuizamento da ação de nature-
za previdenciária no foro do seu domicílio, caso a 
comarca em que o segurado tenha domicílio não 
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seja sede de vara do juízo federal, ou nas Varas Fe-
derais da capital. 

Havendo opção pelo ajuizamento da ação no 
Juízo Federal, entendo que o segurado renunciou 
ao privilégio de foro facultado pela Constituição. 
Assim, não pode se eximir do cumprimento das 
diligências determinadas pelo Juiz Federal, uma 
vez este comportamento torna complexo e de-
morado o processamento da ação, o que contraria 
os princípios norteadores dos Juizados Especiais 
Federais. 

10. Litispendência e coisa julgada 

Na hipótese de ações que versem sobre IRSM 
e ORTN (ações de revisão de benefício previdenci-
ário), na análise da petição inicial, deverá ser ve-
rificado no sistema processual ou no andamento 
pela internet, a existência de ação idêntica. 

Ao se verificar a existência de provável litis-
pendência ou coisa julgada, deverá ser determi-
nado ao autor, por meio de despacho, a juntada 
da petição inicial do respectivo processo e não, 
oficiar à respectiva vara. 

11. Pedido de Assistência Judiciária 

Atentar para o pedido de assistência judiciá-
ria que é feito, normalmente, na petição inicial. Em 
regra, o pedido deve ser analisado, no primeiro 
despacho ou decisão proferido nos autos. A não 
ser que exista comprovação de que o autor possui 
capacidade econômica para arcar com os custos 
do processo, o pedido deve ser deferido. 

A isenção de custas e despesas processuais 
no rito da Lei 10.259/01 não alcança a segunda 
instância 20. 

20 Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 
primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou 
despesas.

 Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do artigo 
42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 
inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 
ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Portanto, a ausência de decisão sobre o pe-
dido de assistência judiciária gratuita pode causar 
prejuízo à parte, caso haja recurso contra a sen-
tença.  

12. Sentença In Limine ou Prima Facie 

A inovação inserta no art. 285-A do CPC per-
mite o julgamento da causa sem a necessidade de 
citação do réu. Pode ser aplicado nas ações cuja 
matéria debatida é unicamente de direito e que 
já haja sentenças anteriores do mesmo juízo onde 
pleito idêntico foi indeferido. 

Neste ponto, o setor onde o despacho inicial 
é realizado deve ter plena  ciência dos pedidos 
em que o magistrado entenda ser aplicável o art. 
285-A do CPC e, a partir daí, encaminhar o proces-
so diretamente para sentença, uma vez que des-
necessária até mesmo a citação do réu21. 

Como exemplo, podem ser julgadas in limine, 
dentre outras: aplicação de expurgos inflacionários 
no saldo do PIS,  reajuste de benefício previdenci-
ário pelo IGP-DI, restituição de contribuições pre-
videnciárias pagar por segurado que trabalhou 
após a aposentadoria. 

Atentar para a hipótese de já existir contes-
tação depositada na Secretaria. Nestes casos, o 
melhor é certificar a existência da contestação e 
sentenciar normalmente, sem invocar o art. 285-A, 
pois este artigo exige, em caso de apelação, que o 
juiz se manifeste sobre a manutenção ou não da 
sentença, sendo mais trabalhoso do que o proce-
dimento anterior. 
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AçãO INDIVIDUAL E COLETIVA. 
LITISPENDÊNCIA?

ANÁLISE EM FACE DOS ORDENAMENTOS JURÍDICOS 
LUSITANO E BRASILEIRO

Juíza Federal Substituta Camile Lima Santos

1- INTRODUçãO.

No presente artigo serão analisados aspectos 
relativos às ações para tutela dos interesses coleti-
vos lato sensu, notadamente a possível ocorrência 
de litispendência ante o ajuizamento concomi-
tante das ações coletivas e individuais. 

Em um primeiro momento, conceituaremos, 
de forma sucinta, os diversos tipos de interesses 
tuteláveis por meio das ações coletivas. Após, 
adentraremos na especificidade do tema, ana-
lisando os ordenamentos jurídicos em vigor e o 
alcance dado à litispendência. Observar-se-á, que, 
no trato da matéria, houve modificações pontuais 
em alguns institutos clássicos do processo civil.

2- DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.

Os conceitos de interesse difusos, coletivos 
e individuais homogêneos no direito lusitano não 
refogem aos definidos no direito brasileiro, pelo 
que o estudo dos ordenamentos jurídicos será fei-
to em conjunto, neste particular1

A legislação brasileira estabelece o conceito 
de interesses difusos, coletivos e individuais ho-
mogêneos, nos termos do art. 81 do CDC, in  ver-
bis:

Art. 81. A defesa dos interesses e direi-
tos dos consumidores e das vítimas poderá ser 

1 “Não é certamente arriscado afirmar que na distinção entre 
os interesses difusos, os interesses colectivos e os interesses 
individuais homogêneos o legislador português se inspirou 
directamente na legislação brasileira.” Sousa, Miguel Teixeira de, 
in a Legitimidade Popular na Tutela dos Interesses Difusos, Lisboa: 
LEX, p.44

exercida em juízo individualmente, ou a título 
coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será 
exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim 
entendidos, para efeitos deste código, os tran-
sindividuais, de natureza indivisível, de que se-
jam titulares pessoas indeterminadas e ligadas 
por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, as-
sim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que 
seja titular grupo, categoria ou classe de pesso-
as ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais ho-
mogêneos, assim entendidos os decorrentes 
de origem comum.

Os interesses transindividuais, portanto, são 
separados em três diferentes espécies. Deve-se 
ressaltar, contudo, que os interesses individuais 
homogêneos não são, ontologicamente, direitos 
transindividuais2. São individuais por natureza, 
divisíveis, porém tutelados de forma coletiva em 
prol da efetividade processual.

Às outras duas espécies, contudo, 
corresponde de forma plena o conceito de inte-
resses transindividuais. Não existem se considera-
dos como reflexo do interesse de cada indivíduo, 
como membro do grupo ou coletividade, de per 
se. Só configura o interesse difuso ou coletivo sua 
consideração do todo. E nesse sentido são indivi-
síveis Não existe o interesse coletivo de A ou de B. 

2 “Como ensina José Carlos Barbosa Moreira, enquanto os 
direitos ou interesses difusos e colectivos são ontologicamente 
colectivos, os direitos fragmentados são colectivos apenas 
acidentalmente”. Martins, António Payán, in Class Actions em 
Portugal?, Lisboa: Cosmos, 1999, p.25
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O interesse é um só e de todo o grupo. Com efeito, 
ainda que cada indivíduo tenha interesse na tutela 
do direito, este só se configura quando analisado 
no conjunto. 

“Reproduzindo-se uma indagação de Mauro 
Capelletti, traduzida, livremente, do idioma italiano 
para o nossos, bem se pode concluir como os interes-
ses decorrentes das relações do homem com o meio 
ambiente seriam catalogados como interesses difu-
sos: a quem pertence (e interessa) o ar que respiro?”3

Não se pode olvidar, por conseguinte, que os 
interesses elencados nos incisos I e II do art. 81 do 
CDC  têm uma peculiaridade a mais. Sua titulari-
dade não é, como querem alguns, de vários, mas 
sim de todos ao mesmo tempo. O que se quer de-
monstrar é que, ainda que uma pessoa detenha 
parcela do interesse me discussão, não é titular 
deste, posto que só se forma quando analisado 
coletivamente. O meio ambiente sadio, por exem-
plo, é um interesse de toda a humanidade.

“Assim, os interesses difusos e os interesses co-
lectivos apresentam como características comuns, a 
transindividualidade e a indivisibilidade do objecto, 
significando isto que, a fruição do bem por parte de 
um dos membros do grupo implica necessariamente 
a fruição por parte de todos, assim como, a negação 
para um representa a negação para todos. A solução 
de eventuais conflitos tenderá a ser, portanto, por 
natureza a mesma para todo o grupo ou classe”4.

Tratando-se de interesses ontologicamente 
transindividuais, não são titularizáveis pelos indi-
víduos de per se. Oriunda essa ilação da própria 
fonte que deu origem aos diplomas legais em es-
tudo. Foi justamente em virtude da transmigração 
da seara individual para a coletiva, onde se obser-
vou a necessidade de tutela de interesses que não 
eram titularizados pelo indivíduo, mas pelo grupo 
ou comunidade, que veio a lume a concretização 
desses instrumentos por meio da legislação ordi-
nária5.

3 Vigliar, José Marcelo Menezes, in Ação Civil Pública, 5ª Ed., SP: 
Atlas, 2001, p.38.

4 Martins, António Payán, in Class Actions em Portugal?, Lisboa: 
Cosmos, 1999, p.21-22.

5 “Qualquer que seja a apreciação que a evolução verificada nos 
sistemas processuais possa merecer, a verdade é que a superação 

Analisando o conceito de interesse coletivo, 
corrobora o nosso posicionamento  Didier, Fredie, 
afirmando que “ ...c) o legitimado coletivo atua em 
nome próprio na defesa de direitos que pertencem 
a um agrupamento humano(comunidade, coletivi-
dade ou grupo de pessoas, na forma do art. 81 do 
CDC)6 (g.n).

Nesse mesmo sentido, posiciona-se GIDI, 
afirmando que “os titulares dos direitos subjetivos 
difusos, colectivos e individuais homogêneos têm, 
sim, um único titular e muito bem determinado, mas 
que não é o indivíduo.O titular é uma comunida-
de, no caso dos difusos; uma coletividade, no caso 
dos direitos coletivos; e um conjunto de vítimas in-
dividualmente considerado, no caso dos interesses 
individuais homogêneos”7. Ressalva feita à última 
conclusão, entendemos que a titularidade dos in-
teresses difusos e coletivos resta definida de for-
ma irreparável, na exposição do doutrinador8.

A diferenciação entre esses interesses é foco 
de celeuma no mundo jurídico. Nos atemos à po-
sição de Nelson Nery Júnior, que parte da análise 
da demanda, do objeto do processo, para extrair 
qual o interesse que se visa salvaguardar. 

Uma mesma situação de fato pode dar ori-
gem à lesão dos três interesses, analisados sob 
diversos ângulos. Somente por meio do pedido 
deduzido em juízo é possível fazer-se essa diferen-
ciação. Exemplificando: o desmatamento de uma 
área de preservação ambiental, utilizada também 
pelos seringueiros, dá ensejo à violação de um 

do paradigma individualista (...) se torna inevitável quando a 
tutela jurisdicional tem por objeto os interesses difusos. Sousa, 
Miguel Teixeira de, in a Legitimidade Popular na Tutela dos 
Interesses Difusos, Lisboa: LEX, p 67.

6 Didier, Fredie Jr. In Direito Processual Civil Tutela Jurisdicional 
Individual e Coletiva, Vol. I, i5a Ed., Ed. Jus Podivm, SSA, 2005, p. 
194

7 Gidi, Antônio, in coisa julgada e litispendência em ações 
coletivas, mandado de segurança coletivo, ação coletiva de 
consumo, ação coletiva ambiental, ação civil pública e ação 
popular. São Paulo, Saraiva, 1995, p. 22

8  “Quando um cidadão ajuíza a ação popular, não está defendendo 
apenas um direito seu que, reflexamente, atingirá terceiros. Na 
verdade o patrimônio público é comum a todos, pertence ao 
povo em geral. Portanto, mesmo que apenas uma pessoa do 
povo queira ingressar com a ação, ela agirá em nome de todos 
os demais populares”Grantham, Silvia Resmini, in Os limites 
Subjetivos da Coisa Julgada nas Demandas coletivas, Revista da  
AJURIS, ano XXX, no.91, 2003, p. 281.
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direito difuso, que é o da comunidade, de preser-
vação do meio ambiente, bem como de direitos 
individuais, que podem ser tutelados de forma 
homogênea, como, por exemplo, de todos que fo-
ram prejudicados com o desmatamento, sofrendo 
prejuízos na sua produção.

3- LEGITIMAçãO ATIVA.

Os legitimados ativos para a tutela dos in-
teresses transindividuais vêm especificados em 
algumas passagens do texto constitucional, e, em 
sua grande maioria, na legislação infraconstitucio-
nal.

No direito lusitano, a matéria tem staus cons-
titucional, como se depreende, dentre outras, da 
regra abaixo colacionada, in verbis:

Artigo 52.º Direito de petição e direito de 
acção popular

(...)

3. É conferido a todos, pessoalmente ou 
através de associações de defesa dos interesses 
em causa, o direito de acção popular nos casos 
e termos previstos na lei, incluindo o direito de 
requerer para o lesado ou lesados a correspon-
dente indemnização, nomeadamente para: 

a) Promover a prevenção, a cessa-
ção ou a perseguição judicial das infracções 
contra a saúde pública, os direitos dos con-
sumidores, a qualidade de vida, a preserva-
ção do ambiente e do património cultural;  
b) Assegurar a defesa dos bens do Estado, das 
regiões autónomas e das autarquias locais. 

No direito brasileiro, a CF/88 também traz 
diversos dispositivos acerca da matéria9.

9 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes(...)LXXIII - qualquer cidadão é parte 
legítima para propor ação popular que vise a anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 
da sucumbência Art. 129. São funções institucionais do 
Ministério Público(...) III - promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos;

A concretização da previsão constitucional, 
contudo, veio por meio de leis esparsas, que cul-
minaram por criar um sistema integrado de pro-
teção aos direitos difusos e coletivos, estatuindo 
os legitimados para a defesa de tais interesses. No 
direito brasileiro, a legitimação é outorgada ao ci-
dadão, por via da ação popular, Lei 4717/65. Ou-
trossim, a Lei 7347/8510 e o Código de Defesa do 
Consumidor, Lei 8078/9011, outorgam a legitimi-
dade ao Ministério Público, entes federativos, au-
tarquia, empresa pública, fundação, sociedade de 
economia mista associação e Defensoria Pública.

Nesse passo, observa-se que a proteção dos 
interesses coletivos e difusos se dá por meio de 
terceiros designados por lei. Mister estabelecer, 
por conseguinte, a forma de legitimação que 
ocorre na hipótese sob análise.

No direito lusitano, essa disciplina vem 
expressamente preconizada no art. 26 do DL 
446/85, que versa acerca da ação inibitória po-
pular de uso de cláusulas contratuais gerais:

Artigo 26.º Legitimidade activa

1 - A acção destinada a obter a 
condenação na abstenção do uso ou 
da recomendação de cláusulas con-
tratuais gerais só pode ser intentada:  
a) Por associações de defesa do consu-
midor dotadas de representatividade, no 
âmbito previsto na legislação respectiva;  

10 Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a 
ação cautelar:  I - o Ministério Público; II- a Defensoria Pública;  
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV 
- a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de 
economia mista; V - a associação que, concomitantemente: a) 
esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei 
civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção 
ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre 
concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico. 

11 Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados 
concorrentemente: I - o Ministério Público, II - a União, os 
Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III - as entidades e 
órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que 
sem personalidade jurídica,      especificamente destinados à 
defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; 
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um 
ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos 
interesses e direitos protegidos por este código, dispensada 
a autorização assemblear.§ 1° O requisito da pré-constituição 
pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e 
seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado 
pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do 
bem jurídico a ser protegido.
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b) Por associações sindicais, profissionais ou de 
interesses económicos legalmente constituí-
das, actuando no âmbito das suas atribuições;  
c) Pelo Ministério Público, oficiosamen-
te, por indicação do Provedor de Justi-
ça ou quando entenda fundamentada 
a solicitação de qualquer interessado.  
2 - As entidades referidas no número anterior 
actuam no processo em nome próprio, embora 
façam valer um direito alheio pertencente, em 
conjunto, aos consumidores susceptíveis de 
virem a ser atingidos pelas cláusulas cuja proi-
bição é solicitada.

Como se observa, a própria legislação apon-
ta a legitimação extraordinária dos órgãos autori-
zados ao ajuizamento da ação, por meio da subs-
tituição processual, pois especifica que a atuação 
se dá em nome próprio, na defesa de interesse 
alheio12.

A despeito desta normatização, o dispositi-
vo que rege a ação popular no direito português 
estabeleceu que o autor legitimado representa os 
direitos e os interesses protegidos. Tenho, contu-
do, que esta não é a solução escorreita.13

Entendo, na hipótese, trata-se de substitui-
ção processual. Não há amparo para outra teoria 
acerca da legitimação na tutela dos interesses em 
sede de ação coletiva. Nas hipóteses de interesses 
coletivos e difusos chega-se a essa conclusão de 
forma ainda mais contundente. Tratando-se de 
interesses de um grupo, indivisíveis por nature-
za, os legitimados defendem, por certo, interesse 
alheio em nome próprio. Alheio, pois só se forma 
quando analisado coletivamente. Como haveria a 
outorga de representação, uma vez que o titular é 
o grupo ou a comunidade. Não haveria legitimado 
para outorgá-la.

12 “ A regra no CPC é a de coincidir sobre o mesmo sujeito a 
legitimidade ad causam e a legitimidade processual (art. 6º  do 
CPC); quando tal não se dá, estamos diante de uma legitimação 
extraordinária que ocorre quando houver autorização legal. 
Muito bem, no caso das ações coletivas, ações civis públicas, 
para a defesa de interesses individuais homogêneos (art. 91 
do CPC), a legitimidade é extraordinária para a maioria da 
doutrina”. Tessler, Marga Inge Barth, in Os direitos coletivos e o 
Estado contemporâneo: a defesa dos direitos coletivos e a ação 
civil pública, Interesse Publico, no. 21, 2003, Notadez. P.45.

13  Arts. 14 e 19-1 da Lei 85/93.

Esclarece Martins, António Payán, ao re-
ferir-se ao mecanismo da auto-exclusão, que 
“será sempre mais consistente construir a legi-
timação para as acções coletivas com base na 
substituição processual do que na representa-
ção” 14. Acresce,aduzindo que “parece-nos que 
a construção da legitimação ad causam com 
base na representação está à partida excluí-
da. Por um lado, a acção popular civil erige-se 
complexivamente quer à defesa em juízo  de 
direitos ou interesses difusos, quer de direitos 
fragmentados. Ora, retomando um argumento 
já analisado anteriormente, a natureza ontolo-
gicamente coletiva dos direitos difusos exclui 
necessariamente a possibilidade de qualquer 
construção baseada na representação em 
sentido verdadeiro e próprio(...).”15 

Por sua vez, em julgados acerca do tema, en-
contra-se o mesmo entendimento fixado acima, 
identificando o instituto, a despeito da previsão 
legislativa, como de substituição, e não de repre-
sentação processual16.

Sendo a representação passível de ser  fixada 
por meio de lei, ou estabelecida por ato voluntá-
rio, observa-se que não se configura quaisquer das 
hipóteses no estudo da matéria sob comento. 

14 Martins , António Payán, in Class Actions em Portugal?, Lisboa: 
Cosmos, 1999, p. 83, “

15 Martins , António Payán, in Class Actions em Portugal?, 
Lisboa: Cosmos, 1999, p.113-114. Mister ressaltar que o 
doutrinador entende não se tratar, igualmente, de hipótese 
de substituição, mas de uma legitimação sui generis.

16 064423  JSTJ00005794 CAMPOS DE CARVALHO  AGRAVO. 
NEGADO PROVIMENTO.

 I - A acção popular supletiva destina-se a defender, 
no foro civil, os bens e direitos da Administração 
lesados ou ameaçados por terceiros, quando os seus 
orgãos normais não tenham desenvolvido dentro de 
certo prazo a acção, que, para tal, lhes foi cometida. 
II - Sendo o autor popular um mero substituto das 
autarquias locais a sua acção tera de pautar-se segundo os 
termos que aquelas cabem. E assim, cabendo a autarquia 
local somente o uso e fruição e pertencendo ao Estado 
a propriedade de um terreno, carece o autor popular de 
legitimidade para intentar a acção de reivindicação respectiva. 
III - Cumulados dois pedidos numa acção o valor 
desta traduz-se na soma dos valores daqueles. 
IV - O valor do pedido de reconhecimento da dominialidade 
de um terreno, com a restituição e cancelamento de registo 
subsequentes, afere-se pelo valor do terreno reivindicado.
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Como bem expõe Silva, Paula Costa17, as hi-
póteses de representação por meio de determina-
ção legal se limitam à necessidade de protecção 
do representado que sofre de diminuições natu-
rais, o que não ocorre in casu. No que se refere à 
representação voluntária, como explanado, sendo 
o interesse de todo um grupo ou coletividade, não 
haveria legitimado a outorgá-la. 

Nesse passo, dúvidas não restam de que na 
tutela dos interesses difusos e coletivos, há legiti-
mação extraordinária por substituição processual. 

O mesmo se diga quanto à tutela dos inte-
resses individuais homogêneos, sendo a defesa 
feita pelo cidadão, que litiga em nome próprio na 
defesa do seu interesse específico, assim como 
dos demais. 

Como se verá adiante, as garantias de ci-
ência da ação coletiva, possibilitando ao autor 
tornar ineficaz a representação imposta legal-
mente são por demais escassas, o que torna 
insustentável a aplicação do instituto na forma 
propugnada. 

Em grande parte das demandas o lesado não 
terá, sequer, ciência da lide, podendo, ao final, ser 
beneficiado por esta. Assim, a voluntariedade da 
representação resta afastada, bem como a hipó-
tese de representação legal, pelos motivos já ex-
postos, o que implica dizer que a figura da subs-
tituição é a que mais se coaduna com a matéria 
em estudo.

Mister observar que quando a ação é pro-
posta pelo cidadão lesado18, há uma peculiari-
dade no trato da questão, ocorrendo uma dupla 
legitimação, ordinária e extraordinária. Ordinária, 
quando o lesado defende o seu interesse violado, 
pois é o titular do direito subjetivo, atuando em le-

17 Silva, Paula Costa, e, in  A transmissão da coisa ou direito 
em litígio, Coimbra: Coimbra, 1992, p. 265, nota 67.

18  Bem aponta Freitas, José Lebre de, in A acção popular no Direito 
Português. Sub Judice 24- O estado do direito do consumidor,  
Doc Juris-Centro de Informação e Documentação Jurídica, C.R.L.: 
Coimbra, 2003, p. 17, que “ ao invés da orientação dominante na 
doutrina e normalmente consagrada em leis estrangeiras, a lei 
ordinária atribui o direito de acção popular a qualquer cidadão 
no gozo dos seus direitos civis e políticos, independentemente 
da titularidade de interesse directo na demanda”.

gitimação extraordinária, na tutela dos interesses 
alheios, em nome próprio.

Volvendo a análise ao ordenamento jurídico 
brasileiro, a questão é menos controvertida. Dis-
põe o art. 6º do Código de Processo Civil Brasileiro 
que, salvo disposição legal em contrário, a parte 
não poderá defender em juízo interesse alheio.19

Impende destacar que, contrariamente à 
questão existente no direito lusitano, no direito 
brasileiro sequer se aventa tratar-se de represen-
tação. A discussão cinge-se à configuração do ins-
tituto como sendo substituição processual ou um 
terceiro gênero de legitimação, não conhecida no 
processo individual clássico, alegando que os legi-
timados perseguiriam também interesse próprio, 
pois incumbidos de tutelar os direitos em jogo. 

Contudo, ainda que sejam obrigados a tu-
telar tais direitos, eles não lhe pertencem, e sim 
a terceiros, sendo a demanda proposta em nome 
próprio, na tutela do interesse alheio.

Nesse sentido, aduz Mazzilli, Hugro Nigro, 
que se trata “... predominantemente de legiti-
mação extraordinária por substituição proces-
sual. De um lado, o direito brasileiro não exige, 
para a configuração da substituição processu-
al, que o substituído seja pessoa determinada. 
Basta que alguém, em nome próprio, defenda 
interesse alheio, para que tenhamos hipótese 
de legitimação extraordinária por substituição 
processual(CPC art. 6º ). Por outro lado, ainda 
que co-legitimados à ação civil pública também 
compartilhem o interesse pela reintegração do 
direito violado, na verdade estão pedindo mui-
to mais que isso:estão pedindo a reintegração 
do direito lesado em proveito de todo o grupo 
lesado20

Não havendo a legitimação do indivíduo 
para a tutela de direito individual homogêneo, 
afasta-se a problemática encontradiça na le-
gislação portuguesa, tratando-se única e ex-
clusivamente de legitimação extraordinária por 

19  Art. 6o Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, 
direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

20  Mazzilli, Hugo Nigro, idem, ibidem, p. 12
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substituição processual, não havendo a inci-

dência de dupla legitimação.

4- DIREITO À AUTO-EXCLUSãO

Para que se possa analisar a questão da litis-

pendência no direito lusitano, imprescindível que 

se analise o instituto da auto-exclusão, que vem 

disciplinado na Lei 83/95 de 31 de agosto21.

21  
Artigo 15.º Direito de exclusão por parte de titulares dos 

interesses em causa
1 - Recebida petição de acção popular, serão citados os 

titulares dos interesses em causa na acção de que se trate, 
e não intervenientes nela, para o efeito de, no prazo fixado 
pelo juiz, passarem a intervir no processo a título principal, 
querendo, aceitando-o na fase em que se encontrar, e para 
declararem nos autos se aceitam ou não ser representados pelo 
autor ou se, pelo contrário, se excluem dessa representação, 
nomeadamente para o efeito de lhes não serem aplicáveis 
as decisões proferidas, sob pena de a sua passividade 
valer como aceitação, sem prejuízo do disposto no n.º 4.  
2 - A citação será feita por anúncio ou anúncios tornados 
públicos através de qualquer meio de comunicação social 
ou editalmente, consoante estejam em causa interesses 
gerais ou geograficamente localizados, sem obrigatoriedade 
de identificação pessoal dos destinatários, que poderão ser 
referenciados enquanto titulares dos mencionados interesses, e 
por referência à acção de que se trate, à identificação de pelo 
menos o primeiro autor, quando seja um entre vários, do réu 
ou réus e por menção bastante do pedido e da causa de pedir.  
3 - Quando não for possível individualizar os respectivos titulares, 
a citação prevista no número anterior far-se-á por referência 
ao respectivo universo, determinado a partir de circunstância 
ou qualidade que lhes seja comum, da área geográfica em 
que residam ou do grupo ou comunidade que constituam, em 
qualquer caso sem vinculação à identificação constante da petição 
inicial, seguindo-se no mais o disposto no número anterior.  
4 - A representação referida no n.º 1 é ainda susceptível de recusa 
pelo representado até ao termo da produção de prova ou fase 
equivalente, por declaração expressa nos autos.

Artigo 19.º Efeitos do caso julgado
1 - As sentenças transitadas em julgado proferidas em 
acções ou recursos administrativos ou em acções cíveis, 
salvo quando julgadas improcedentes por insuficiência 
de provas, ou quando o julgador deva decidir por 
forma diversa fundado em motivações próprias do caso 
concreto, têm eficácia geral, não abrangendo, contudo, 
os titulares dos direitos ou interesses que tiverem 
exercido o direito de se auto-excluírem da representação.  
2 - As decisões transitadas em julgado são publicadas a 
expensas da parte vencida e sob pena de desobediência, 
com menção do trânsito em julgado, em dois dos jornais 
presumivelmente lidos pelo universo dos interessados no 
seu conhecimento, à escolha do juiz da causa, que poderá 
determinar que a publicação se faça por extracto dos seus 
aspectos essenciais, quando a sua extensão desaconselhar a 
publicação por inteiro.

A Lei de Ação Popular Portuguesa22 esta-
belece, em mais de um artigo23, a possibilidade 
de afastamento da lide, por meio do instituto da 
auto-exclusão. Traça a doutrina um paralelo com 
as class actions americana, entendendo ser essa a 
origem da previsão normativa lusitana24. A grande 
controvérsia que pode surgir, contudo, é relativa 
ao alcance desse direito e exclusão. A nor-
ma da LAPP é deveras imprecisa, geran-
do controvérsias acerca de seus limites.

Possibilitando-se a tutela de interesses tran-
sindividuais por natureza, bem como de individu-
ais homogêneos, a outorga da auto-exclusão, con-
tudo, tem que ser analisada com temperança. Não 
há como aplicar-se esse instituto quando tutela-se 
direito difuso ou coletivo. A auto-exclusão a que 
alude a lei há de focar-se, portanto, na tutela dos 
danos individualmente sofridos. À condenação re-
ferente a esses danos, singulares que são, é que se 
possibilita o direito de excluir-se o particular, para 
que depois postule individualmente a tutela pre-
tendida. 

Outro não pode ser o sentido da norma. 
Como se justificar, portanto, que possam inúme-
ros cidadãos que se auto-excluíram da lide, ajuizar 
a mesma ação já julgada improcedente, visando 
a tutela do mesmo direito? Ao réu seria imputa-
da uma carga ilegítima, ferindo-se, claramente, o 
princípio da isonomia25. 

22 Doravante LAPP
23 Arts. 14; 15 e 19 da Lei 83/95 de 31 de agosto.
24  “Mas o critério do opt out e do pot in, como forma de submissão, 

ou não, do terceiro ao julgado, é próprio das class actions. A 
rule 23, c 2 e c 3 das Federal Rules de 1966, expressamente 
prevê a possibilidade de optar-se pela exclusão da coisa 
julgada, sendo abrangidos por ela aqueles que, informados da 
demanda da maneira melhor segundo as circunstâncias(inclusive 
mediante intimação pessoal, quando as pessoas forem passíveis 
de identificação), não tiverem procedido ao pedido de exclusão. 
É o critério denominado opt out, recentemente reafirmado pela 
Suprema Corte norte-americana, que dispensou os demais, 
não optantes pela exclusão, de expresso consentimento para 
integrar a demanda (o que corresponderia ao critério do opt 
in). Em outras palavras, adotando o critério do opt out, os 
que deixam de optar pela exclusão serão automaticamente 
abrangidos pela coisa julgada, sem necessidade de anuência 
expressa. Grinover, Ada Pellegrini, idem, ibidem, p. 13

25 Assim, não concordamos com Freitas, José Lebre de, idem, 
ibidem, p. 20, quando assevera que “o autor é dito representar 
todos os demais titulares dos direitos ou interesses em causa, 
com excepção daqueles que a ele se associem em litisconsórcio 
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Não há como o cidadão postular a tutela de 
seu interesse difuso. Este não existe, sendo o inte-
resse único e de todos, não havendo como repar-
ti-lo. Daí ser conceituado como transindividual. 
Ilógica a norma neste particular, devendo ser lida 
com as ressalvas apontadas.

Sendo o titular do interesses difusos uma co-
munidade e coletivos, uma colectividade, como já 
restou demonstrado, ter-se-ia clara identidade de 
partes, pedido e causa de pedir. O cidadão é mero 
substituto, inclusive constitucionalmente previs-
to26, para a tutela desses interesses. Independen-
temente do indivíduo ou órgão que está litigando 

sucessivo ou que, pelo contrário, declarem expressamente 
querer ficar excluído da representação.(...)esse sistema foi 
claramente inspirado nas class actions norte-americanas, que 
igualmente apelam à idéia de representação para dela extrair 
a vinculação global, pela sentença, do grupo representado. 
Ele pode ser extremamente gravoso para o titular do interesse 
colectivo, ou sobretudo difuso, que, não exercendo o direito de 
acção ab initio ou por recurso à intervenção como terceiro, não se 
tenha excluído da representação.(g.n.)

26  Art. 52º /3 da CRP. 
 E no contexto da lei destaca-se a norma insíta 

no artigo 15 n. 1, da Lei n. 83/95, que prescreve: 
“Recebida petição da acção popular, serão citados os 
titulares dos interesses em causa na acção de que se 
trata, e não intervenientes nela, para o efeito de, no 
prazo fixado pelo Juiz, passarem a intervir no processo 
a título principal... ou se, pelo contrário, se excluem 
dessa representação, nomeadamente para o efeito 
de não lhes serem aplicáveis as decisões proferidas...”. 
7. Tal norma confere a prerrogativa de os membros 
do grupo a que a acção popular se reporta dela se 
auto-excluírem, prerrogativa conferida com visto dos 
representados escaparem ao caso julgado da decisão. Só 
no âmbito de bens divisíveis (e não no de bens indivisíveis, 
insusceptíveis de apropriação individual, objectos dos 
interesses difusos) é que o direito de auto-exclusão 
permite o afastamento do caso julgado da decisão 
proferida na acção popular e a consequente oportunidade 
de o auto excluído propor, futuramente,uma acção 
singular.Os bens divisíveis são objecto dos chamados 
“interesses individuais homogéneos”, tendo 
presente o referenciado alcance conceitual. 
Assim sendo, o alcance e sentido da norma insíta no n. 
1 do artigo 15 da Lei n. 83/95, implica que as normas do 
artigo 1, do mesmo diploma legal, sejam interpretados 
no sentido de abarcarem não só “os interesses difusos”, 
mas também “os interesses individuais homogéneos”. 
8....”.ACÇÃO POPULAR INTERESSES DIFUSOS LEGITIMIDADE 
INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÉNEOS, Processo 97B503, 
número convencional, JSTJ00032245, Relator Miranda 
Gusmão.

em juízo, o que incide é a figura da substituição 
processual.

A única ilação passível de ser extraída, 
pois, é considerar que o direito de auto-exclu-
são se limita à tutela dos interesses individuais 
homogêneos, uma vez que cabível sua defesa 
de per se. Corrobora esse entendimento o jul-
gado proferido nos autos no. 97B503, Supremo 
Tribunal de Justiça, Relator Miranda Gusmão:

Assim, não há como entender-se cabível a 
auto-exclusão na tutela dos interesses difusos ou 
coletivos. Tratando-se de direitos de um grupo, 
sua tutela só poderá ser feito por meio de subs-
titutos processuais, sob pena de ficar sem prote-
ção.

Ademais, aceitando a exclusão, decisões 
sobre a mesma parte, pedido e causa de pedir 
poderiam ser dadas de maneira contraditória, 
quedando sem salvaguarda o direito almeja-
do, e esvaziando, in concreto,  a garantia da 
inafastabilidade. Imagine-se a decisão que 
determina que a Fábrica BETA pare de lançar 
poluentes, e por meio da auto-exclusão, é pro-
posta nova ação, cuja decisão é oposta. Qual 
a solução a ser adotada?.

5- LITISPENDÊNCIA

Ainda que o direito lusitano discipline o ins-
tituto da auto-exclusão, nada dispõe acerca da 
eventual concomitância de ações propostas a tí-
tulo individual e coletivo, nas hipóteses de inexis-
tência de manifestação expressa favorável à auto-
exclusão.

Como vimos, o instituto da auto-exclusão 
só tem aplicabilidade no trato das demandas in-
dividuais homogêneas. Por certo que tratando-
se de ação para tutela de interesses coletivos 
ou difusos, não se vislumbra a ocorrência de 
litispendência,uma vez que há diversidade de par-
tes e pedidos. 

Nos termos dos artigos supra colacionados, 
observa-se que em não havendo a auto-exclusão, 
os titulares dos interesses individuais homogê-
neos seriam atingidos pelo decisum. Contudo,as 
garantias de efetiva ciência da ação são precárias, 
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nos termos do art. 15º / 2 e 3. Assim, tratando-se 
de direito individual em sua essência, entendo 
que não havendo ciência efetiva da ação, devida-
mente comprovada, a auto-exclusão operar-se-á a 
qualquer tempo. 

Ou seja, poderá o lesado ingressar com sua 
ação individual, ainda que depois do termo pre-
visto no art. 15º /4 da Lei 83/95, restando afastada 
eventual alegação de litispendência. O que se ex-
cluiria, nesse caso, é a legitimidade do substituto 
processual para atuar em nome do lesado.

Não obstante, na hipótese de efetiva ciência 
da demanda coletiva, deverá a parte manifesta-se 
acerca da auto-exclusão, no prazo fixado pela le-
gislação. Nesse prisma, entendo que com a ciên-
cia e posterior ingresso da ação, antes, porém, do 
termo previsto na lei(art. 15º/4),  não há como se 
exigir a expressa manifestação de auto-exclusão 
da parte da lide coletiva, operando-se automati-
camente. Ou seja, presume-se o interesse do lesa-
do de litigar individualmente27. 

Diversa, porém, é a hipótese de ciência e in-
gresso de ação em momento posterior. Haverá, 
aí, clara litispendência entre a ação coletiva e a 
individual, devendo esta última ser extinta, uma 
vez que já houve a citação na primeira demanda, 
estando na fase de dilação probatória, quando do 
ingresso da segunda ação em juízo(art. 481º, c e 
497º a 499º do CPC Português).

Tratando-se de hipótese de substituição 
processual, parcela da demanda coletiva é 
igual à individua, configurando-se a litispen-
dência, ante a tríplice identidade,.

Assim, a interpretação a ser extraída do texto 
normativo, em confronto com a Constituição vi-
gente e as garantias previstas no art. 20 da Cons-
tituição da Republica Portuguesa, tais como con-
traditório e ampla defesa, é de que, ante a falta de 
ciência do lesado acerca da propositura da ação 

27  “Talvez  também pudesse ter-se estabelecido que a propositura 
de uma acção por um qualquer dos interessados para a tutela 
do seu interesse individual equivale automaticamente à sua 
exclusão de uma ação popular pendente, solução que, mesmo 
na ausência de uma previsão legal, parece ser, aliás, a única 
admissível!” Sousa, Miguel Teicxeira de, idem, ibidem, p. 309 

coletiva, dúvidas não há de que este poderá pro-
por a demanda a título individual, operando-se a 
auto exclusão a qualquer tempo28. 

No direito brasileiro, não há previsão expres-
sa da auto-exclusão. Contudo, a substituição pro-
cessual tem limites menos abrangentes, na tutela 
dos interesses individuais homogêneos. Ainda 
que, em tese, envolva todos os titulares dos direi-
tos em jogo, apenas no caso de procedência da 
ação haverá a vinculação de todos ao decisum, nos 
termos do art. 103, III do CDC29. Assim, no caso de 
improcedência, cada lesado poderá propor uma 
ação individual30. Contudo, não mais se admitem 
ações coletivas. Aqueles que ingressaram na ação 
como assistentes litisconsorciais também não po-
derão mais propor ações singulares.

Essa ilação se extrai da leitura do parágrafo 2º 
do mesmo artigo, que autoriza, no caso de impro-
cedência, apenas o manejo de ações individuais31.
Via de regra, pois, essa decisão de improcedência 
vincularia a todos, uma vez que trata-se de subs-

28 “Será inadmissível que, por via da consagração do direito de 
acção popular, estes princípios possam ser subvertidos e que 
um cidadão que, antes da Lei 83/95, era livre de propor uma 
nova acção para tutela do seu direito ou interesse legítimo, ou 
de impugnar, ainda, se estivesse a tempo, o acto administrativo 
recorrdio, veja este seu direito fundamental suprimido?. A 
resposta não pode, sob pena de violação da Constituição, 
deixar de ser negativa, pois nem a citação edital, ou através 
de meios de comunicação social, poderá constituir presunção 
inilidível do conhecimento da acção por todos os interessados”.
Freitas, José Lebre de, idem, ibidem, p. 20.

29 Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a 
sentença fará coisa julgada(...)III - erga omnes, apenas 
no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas 
as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do 
parágrafo único do art. 81.

30 Adota Grinover, Ada Pellegrini, in A ação Civil Pública no 
STJ. Revista de Processo. Ano 25, no. 99 Julho-Setembro de 
2000, p. 9,  o mesmo entendimento: “Mas, para os interesses 
individuais homogêneos, divisíveis por natureza e com titulares 
individualizados(ou individualizáveis), a lei adotou o esquema 
da coisa julgada erga omnes , mas secundum eventum litis: ou 
seja, em caso de sentença favorável, todos os componentes 
do grupo, classe ou categoria serão beneficiados: mas em 
caso de sentença desfavorável, a coisa julgada operará apenas 
para impedir novas demandas coletivas, ficando aberta aos 
interessados que não tiverem intervindo no processo como 
litisconsortes a via das ações individuais”.

31 Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a 
sentença fará coisa julgada(...)§ 2° Na hipótese prevista 
no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os 
interessados que não tiverem intervindo no processo como 
litisconsortes poderão propor ação de indenização a título 
individual. 
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tituição processual. Uma vez autorizada a substi-
tuição, seguir-se-ia a regra comum, estendendo a 
imutabilidade a todos. 

Entretanto, haveria clara violação ao direito 
de acesso à jurisdição obstar-se o ajuizamento de 
ação individual, uma vez que não há previsão do 
direito a auto-exclusão.

Assim, a norma em epígrafe acaba por con-
cretizar com plenitude o princípio da inafastabi-
lidade.

Por sua vez, autorizar o ajuizamento indefi-
nido de ações coletivas acabaria por violar o prin-
cípio da isonomia, imputando ao réu uma carga 
ilegítima. Ou seja, o réu teria que se defender por 
diversas vezes da mesma ação coletiva, que só 
transitaria em julgado no caso de procedência.

“A coisa julgada, assim, terá eficácia( ...)c)erga 
omnes, quando se estiver diante da defesa de inte-
resses individuais homogêneos, mas, nessa hipóte-
se, apenas haverá eficácia erga omnes se a deman-
da for julgada procedente; a improcedência, seja 
ela fundamentada em qualquer motivo, quando 
da defesa dos interesses transindividuais, não induz 
tal eficácia;desde que não tenham intervindo na 
ação coletiva como litisconsortes, os interessados 
poderão ajuizar suas próprias demandas a título 
individual(art. 103, parágrafo 2º da Lei 8078/90)”.
Vigliar, José Marcelo, idem, ibidem, p.115-116.

A regra do art. 104 do CDC, por sua vez, pre-
coniza:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos inci-
sos I e II e do parágrafo único do art. 81, não indu-
zem litispendência para as ações individuais, mas os 
efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes 
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não 
beneficiarão os autores das ações individuais, se não 
for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, 
a contar da ciência nos autos do ajuizamento da 
ação coletiva.

No que se refere à primeira ressalva, trata-se 
de norma despicienda. Tratando-se o pedido de-
duzido em sede de ação para tutela dos interesses 
transidividuais por natureza, diverso do individu-
al, por certo que não há ocorrência de litispendên-
cia.

“Não há litispendência, por óbvio, no cotejo 
entre a ação individual e as ações para tutela de 
direitos difusos ou coletivos. A conclusão decorre 
não apenas da dicção expressa do art. 104 do 
CDC, como também pela própria natureza das 
ações examinadas. De fato, em relação às ações 
para defesa de direitos coletivos e difusos é de se 
notar que esses direitos pertencem a toda coleti-
vidade ou a um grupo determinado, e não a cada 
indivíduo considerado isoladamente(...). Ora, 
para os direitos difusos e coletivos sequer se há 
de pensar em litispendência em relação a direitos 
individuais que envolvam o mesmo fato. Isso por-
que o indivíduo não tem legitimidade para propor 
a ação coletiva32”.

Quando analisa-se a tutela dos interesses 
individuais homogêneos, há alguma dissonância 
na doutrina. Para alguns estudiosos, haveria uma 
conexão entre a ação individual e a coletiva, e não 
litispendência. 

Há ainda vozes que afirmam que tratar-se-ia 
de hipótese de continência, abrangendo o pedido 
individual homogêneo o pleito singular, incidindo 
a regra do art. 275 do CPC Português ou do art, 
104 do CPC Brasileiro, implicando na reunião de 
ações para julgamento conjunto33.

32  Marinoni, Luiz Guilherme, Arenhart, Sérgio Cruz, in Manual 
do Processo de Conhecimento, 2ª Ed., SP:RT, 2003, p. 
788

33 Martins, António Payan, idem, ibidem,  “...o pedido da acção 
coletiva contém os pedidos, formulados nas diferentes acções 
individuais, no que respeita ao reconhecimento do dever de 
indemnizar, em relação às partes, há coincidência perfeita de 
sujeitos passivos e, quanto aos sujeitos activos, a identidade 
resulta do facto que o legitimado à acção coletiva é substituto 
processual de todos os membros da classe, sendo portador 
em juízo, dos interesses de cada um e de todos; o objecto da 
ação colectiva, mais amplo, abrange o das acções individuais. 
Consequentemente, uma vez proposta a acção colectiva, 
verificar-se-á um nexo de continência ou dupla litispendência 
desta acção em relação a todas as acções individuais já 
propostas ou que o venham a ser”. Discorre Grinover, Ada 
Pellegrini, idem, ibidem, p. 30 “Outra é a relação que se estabelece 
entre uma ação coletiva em defesa de interesses individuais 
homogêneos e as demandas individuais. Aqui, não há como se 
excluir a continência.O pedido da açãocoletiva reparatória aos 
indivíduos pessoalmente lesados contém os pedidos individuais, 
formulados nas distintas ações indinizatórias, no que respeita ao 
reconhecimento do dever de indenizar. 

 A hipótese é regida pelo art. 104 do CPC. Com relação às partes, há 
coincidência perfeita dos sujeitos passivos e, quanto aos sujeitos 
ativos, a identidade resulta da circunstância de que o legitimado 
à ação coletiva é o adequado representante de todos. Talvez se 
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Tenho, contudo, que esta ilação não 
convence. Reza o art. 104 do CPC Brasileiro que 
“dá-se a continência entre duas ou mais ações 
sempre que há identidade quanto às partes e 
à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser 
mais amplo, abrange o das outras”.

Diversamente do que pode parecer por meio 
de uma análise descurada, o pedido individual ho-
mogêneo não engloba o singular. Ao contrário, é 
inclusive menos abrangente,pois formula pleito 
genérico, enquanto o pedido singular postula, re-
gra geral, uma condenação certa. A única hipóte-
se que se vislumbra é da existência de pedidos 
iguais, quando a ação individual não postular a 
fixação do quantum, deixando-a para a fase de 
liquidação34.

 “Não se deve confundir continência com litis-
pendência: na continência o pedido de uma demanda 
abrange (contém) o pedido de outra. Pedido aqui não 
é o conjunto dos pedidos formulados em uma petição 
inicial, mas cada um dos pedidos efetivamente dedu-
zidos. Se em uma demanda há três pedidos e na outra 
há dois pedidos, não há continência porque a primeira 
conteria a segunda: se os pedidos formulados na se-

possa falar, na espécie, de uma nova hipótese de continência, 
poquanto a aprte ideológica, portadora em juízo dos direitos 
individuais homogêneos, abrange a todos os seus distintos 
titulares. A identidade da causa de pedir é evidente. E o objecto da 
ação coletiva, mais amplo, abrange o das ações individuais”.

34 CPCB Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, 
porém, formular pedido genérico:  I - nas ações universais, se 
não puder o autor individuar na petição os bens demandados;   
II - quando não for possível determinar, de modo definitivo, 
as conseqüências do ato ou do fato ilícito;  III - quando a 
determinação do valor da condenação depender de ato que 
deva ser praticado pelo réu 

 CPCP - ARTIGO 471.º
(Pedidos genéricos)
1. É permitido formular pedidos genéricos nos casos seguintes: 
 a) Quando o objecto mediato da acção seja uma universalidade, 

de facto ou de direito; 
 b) Quando não seja ainda possível determinar de modo definitivo, 

as consequências do facto ilícito, ou o lesado pretenda usar da 
faculdade que lhe confere o artigo 569.ºdo Código Civil; 

 c) Quando a fixação do quantitativo esteja dependente de 
prestação de contas ou de outro acto que deva ser praticado 
pelo réu. 

2 – Nos casos das alíneas a) e b) do número anterior o pedido é 
concretizado através de liquidação, nos termos do disposto no 
artigo 378.º, salvo, no caso da alínea b), quando para o efeito 
caiba o processo de inventário ou o autor não tenha elementos 
que permitam a concretização, observando-se então o disposto 
no n.º 6 do artigo 805.º.

gunda demanda também tiverem sido formulados na 
primeira, o caso é de litispendência parcial. Na conti-
nência os pedidos da causa pendente soa diverso: um 
engloba o outro. Um exemplo pode elucidar: se se pede 
a anulação de um contrato, em uma demanda, e a 
anulação de uma cláusula do mesmo contrato, embo-
ra diferentes os pedidos, o primeiro engloba o outro”.35

Assim, entendo que a hipótese não configu-
raria continência, ou mesmo conexão. O objeto da 
ação individual homogênea, no máximo, é repro-
duzido na ação singular. Assim, sendo a parte au-
tora da ação coletiva substituta processual, o que 
haveria, nesses casos, seria litispendência parcial, 
o que ensejaria a extinção de uma das ações.

Contudo, salvaguarda a Lei 8078/90 a possi-
bilidade de ajuizamento de ações individuais. De-
veras, analisando a última parte do art. 104 deste 
diploma legislativo, observa-se que havendo con-
comitância de ações, a ação individual será valorada, 
excluindo-se do substituto processual a legitimidade 
para defender este lesado específico em juízo36.

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos inci-
sos I e II e do parágrafo único do art. 81, não indu-
zem litispendência para as ações individuais, mas os 
efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes 
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não 
beneficiarão os autores das ações individuais, se não 
for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, 
a contar da ciência nos autos do ajuizamento da 
ação coletiva. 

Assim, afasta-se a alegação de litispendên-
cia, na tutela dos interesses coletivos no direito 
brasileiro, inclusive quando a ação tiver por obje-
to a defesa de interesses individuais homogêneos, 
por força de expressa previsão legal preconizada 
no art. 104 da lei 8078/90.

35  Didier, Fredie Jr. Idem, ibidem, p. 144
36 “As ações para a tutela de direitos individuais homogêneos, 

portanto, tratam de direitos para cuja proteção o indivíduo 
tem legitimação concorrente. Poderiam, por isso mesmo, essas 
ações, em tese, operar a litispendência não apenas em relação 
a outra ação coletiva proposta para a defesa desses interesses, 
mas ainda para as ações individuais, propostas por cada um 
dos lesados para a satisfação de suas específicas pretensões(...). 
Porém, a lei exclui expressamente essa possibilidade, dando ao 
tema disciplina própria e particular. É o que se lê do art. 104 
do CDC”. Marinoni, Luiz Guilherme, Arenhart, Sérgio Cruz, 
idem, ibidem, pp.789-790
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6 - CONCLUSãO

Da análise da matéria observamos que a tu-
tela dos interesses coletivos lato sensu trouxe di-
versas modificações pontuais em institutos clássi-
cos do processo civil, de forma a concretizar com 
plenitude o princípio da inafastabilidade da juris-
dição, sem violar outras garantias constitucionais.

Essas modificações se fazem presentes nos 
ordenamentos jurídicos lusitano e brasileiro, con-
forme demonstramos acima.

Após analisarmos os conceitos de interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos, de-
monstramos que a litispendência entre ação indi-
vidual e coletiva apenas poderia se fazer presente 
na tutela de interesses individuais homogêneos, 
afastando-se a identidade de partes ou de pedi-
dos aptas a ensejar a ocorrência de litispendência, 
na tutela dos interesses ontologicamente transin-
dividuais.

No ordenamento jurídico lusitano a previsão 
do instituto da auto-exclusão autoriza a ocorrên-
cia de litispendência e extinção da ação individu-
al, desde que haja ciência inequívoca da demanda 
coletiva, sendo o pleito de exclusão formulado 
após o termo previsto em lei.

No Brasil, por outro lado, há expressa ressal-
va da inexistência de litispendência entre ação in-
dividual e coletiva, cabendo ao lesado optar, ou 
não, pelo ingresso em juízo com demanda singu-
lar, a qualquer tempo.
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O CABIMENTO DE AçãO RESCISÓRIA EM SEDE DE JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS

Juíza Federal Cláudia da Costa Tourinho Scarpa

1. Introdução

O respeito à coisa julgada previsto no art.5º, 
inciso XXXVI, da Constituição Federal vem cada 
vez mais sendo relativizado pela doutrina e ju-
risprudência. Entretanto, essa evolução não está 
ocorrendo nos Juizados.

O grande desafio nos processos que trami-
tam nos Juizados Especiais Federais é conciliar os 
princípios que regem os Juizados – celeridade e 
economia processual - com os princípios consti-
tucionais do devido processo legal e do acesso à 
justiça (ou inafastabilidade do controle jurisdicio-
nal). 

Neste artigo se analisará se a coisa julgada 
deve ser observada, em qualquer hipótese, em 
prol da celeridade e da economia processual que 
norteiam os Juizados.

2. Da Coisa Julgada e da ação 
rescisória

A coisa julgada é um instituto previsto na 
Constituição Federal, no título referente aos direi-
tos e garantias fundamentais, determinando que 
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato ju-
rídico perfeito e a coisa julgada. Visa, assim, esse 
instituto, ao garantir a imutabilidade da decisão, 
preservar a segurança jurídica e a estabilidade 
social. Como bem disse Luiz Guilherme Marinoni 
(2002) “a imodificabilidade da coisa julgada é ca-
racterística da própria coisa julgada, instituto im-
prescindível à afirmação do Poder Judiciário e do 
Estado Constitucional, além de garantia do cidadão 
à estabilidade da tutela jurisdicional, corolário do 
direito fundamental da ação e do princípio da pro-
teção da confiança.”

A coisa julgada pode ser formal – quando a 
sentença se torna imutável, precluindo os prazos 

recursais - ou pode ser material – quando os efei-
tos da sentença se tornam imutáveis, a relação de 
direito material decidida não pode mais ser discu-
tida nesse nem em nenhum outro processo. “Sem 
a coisa julgada material não há ordem jurídica e 
possibilidade de o cidadão confiar nas decisões do 
Judiciário. Não há, em outras palavras, Estado de 
Direito.” (Marinoni, 2002)

No entanto, a imodificabilidade da sentença 
pode ser afastada. Quando determinadas senten-
ças são prolatadas com determinado vício, para 
reparar essa injustiça, admite-se a ação rescisória. 
As hipóteses de desconstituição da coisa julgada 
são taxativas e estão previstas no art.485 do CPC.

Art 485. A sentença de mérito, transitada em 
julgado, pode ser rescindida quando:

I – se verificar que foi dada por prevaricação, 
concussão ou corrupção do juiz;

II – proferida por juiz impedido ou absoluta-
mente incompetente;

III – resultar de dolo da parte vencedora em 
detrimento da parte vencida, ou de colusão entre 
as partes, a fim de fraudar a lei;

IV – ofender a coisa julgada;

V – violar literal disposição de lei;

VI – se fundar em prova, cuja falsidade tenha 
sido apurada em processo criminal, ou seja, pro-
vada na própria ação rescisória;

VII – depois da sentença, o autor obtiver do-
cumento novo, cuja existência ignorava, ou de 
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe 
assegurar pronunciamento favorável;

VIII – houver fundamento para invalidar con-
fissão, desistência ou transação, em que se baseou 
a sentença;

IX – fundada em erro de fato, resultante de 
atos ou de documentos da causa.



84

Escola de Magistratura Federal da Primeira Região

A ação rescisória, então, está prevista legal-
mente e destina-se a modificar, dentro do prazo 
de dois anos, a coisa julgada, que é constitucional, 
a fim de reparar um grande erro, ou seja, a prola-
ção de uma sentença com vícios. O objetivo fun-
damental é garantir à parte um julgamento justo, 
que seu pedido seja julgado pelo Poder Judiciário 
de forma correta, sem vícios, dando, assim, efetivi-
dade ao princípio do devido processo legal. Ao se 
admitir o cabimento da ação rescisória aplica-se o 
princípio da proporcionalidade, preponderando 
os princípios do devido processo legal e do acesso 
à justiça em detrimento do princípio da segurança 
jurídica.

3. Da coisa julgada inconstitucional

Reputa-se coisa julgada inconstitucional 
quando a sentença inconstitucional é revestida 
da coisa julgada. E as sentenças são inconstitucio-
nais quando: a) é aplicada lei inconstitucional; b) a 
interpretação é incompatível com a Constituição; 
c) se deixa de aplicar a lei por considerar incons-
titucional quando na verdade é constitucional; d) 
ofende a Constituição Federal; e e) quando, em-
bora sem incidir em nenhuma hipótese anterior, 
gera resultado incompatível com a Constituição.

As sentenças inconstitucionais, para alguns 
doutrinadores, são juridicamente inexistentes e, 
portanto, não fazem coisa julgada. Entretanto, para 
a grande maioria dos doutrinadores e o próprio 
Supremo Tribunal Federal, as sentenças inconsti-
tucionais existem e a coisa julgada somente pode 
ser desfeita por meio de ação rescisória (art.485,V) 
ou com base nos art. 741, parágrafo único, e 475, 
L, §1º, ambos do CPC, que assim dispõem:

Art.741 – Na execução contra a Fazenda Pú-
blica, os embargos só poderão versar sobre:

II- inexigibilidade do título;

Parágrafo único - Para efeito do disposto no 
inciso II do caput desde artigo, considera-se tam-
bém inexigível o título fundado em lei ou ato nor-

mativo declarados inconstitucionais pelo Supre-
mo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou 
interpretação da lei ou ato normativo tidos pelo 
Supremo Tribunal Federal como incompatíveis 
com a Constituição Federal.

Art.475- L A impugnação somente poderá 
versar sobre:

II – inexigibilidade do título

§1º Para efeito do disposto no inciso II do ca-
put deste artigo, considera-se também inexigível 
o título fundado em lei ou ato normativo declara-
dos inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, ou fundado em aplicação ou interpretação 
da lei ou ato normativo tidos pelo Supremo Tribu-
nal Federal como incompatíveis com a Constitui-
ção Federal.

Com efeito, analisando os artigos acima 
transcritos, verifica-se que a relativização da coi-
sa julgada vem, de fato, crescendo, pois além das 
hipóteses de cabimento da ação rescisória, com a 
reforma do CPC pela Lei 11.232, de 22 de dezem-
bro de 2005, admite-se desfazer a coisa julgada 
no momento da execução quando as sentenças 
forem inconstitucionais. 

O STF, inclusive, entende que a decisão de 
inconstitucionalidade retroage sobre a coisa jul-
gada, ou seja, retroage mesmo que a sentença 
exeqüenda tenha sido prolatada no momento em 
que o STF não havia declarado a inconstituciona-
lidade da lei ou tenha a sentença adotado inter-
pretação que não tenha sido declarada pelo STF 
incompatível com a Constituição Federal. O Mi-
nistro Gilmar Mendes, no julgamento do RE – ED 
328812, afirmou em seu voto: “se ao Supremo Tri-
bunal Federal compete, precipuamente, a guarda da 
Constituição Federal, é certo que a sua interpretação 
do texto constitucional deve ser acompanhada pe-
los demais Tribunais, em decorrência do efeito defi-
nitivo absoluto outorgado à sua decisão. Não estou 
afastando, obviamente, o prazo das rescisórias, que 
deverá ser observado. Há um limite, portanto, asso-
ciado à segurança jurídica. Mas não parece admissí-
vel que esta Corte aceite diminuir a eficácia de suas 
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decisões com a manutenção de decisões diretamen-
te divergentes à interpretação constitucional aqui 
formulada. Assim, se somente por meio de controle 
difuso de constitucionalidade, portanto, anos após 
as questões terem sido decididas pelos Tribunais 
ordinários, é que o Supremo Tribunal Federal veio a 
apreciá-las, é a ação rescisória, com fundamento em 
violação literal de lei, instrumento adequado para a 
superação de decisão divergente.”

No meu entender, com a devida vênia, a re-
troação de uma decisão de inconstitucionalidade 
sobre a coisa julgada é uma ofensa ao controle di-
fuso de constitucionalidade, pois, no momento da 
prolação da sentença, não havia nenhuma decisão 
do STF e o juiz, cumprindo o seu dever jurisdicio-
nal de controle de constitucionalidade, ao analisar 
a lei entendeu que esta era constitucional. Enten-
der de forma contrária seria não admitir o controle 
difuso de constitucionalidade pelo Juiz ordinário.

4. Do cabimento da ação rescisória nos 
Juizados Especiais Federais

O art. 59 da Lei nº 9.099/95 é claro ao inadmi-
tir a propositura da rescisória nas causas sujeitas 
ao procedimento dos Juizados Especiais. E, a Lei 
nº 10259/2001, que dispõe sobre a instituição dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito 
da Justiça Federal, estabelece que se aplica o dis-
posto na Lei nº 9099/95, no que não conflitar com 
esta lei.

Entende-se a razão de a Lei nº 9099/95 fazer 
essa proibição, vez que o princípio norteador dos 
Juizados Especiais é a celeridade, ou seja, deve-se 
prestar a jurisdição de forma rápida, sem formali-
dades. Assim, permitir que, após o trânsito em jul-
gado, a sentença seja desfeita seria um atraso con-
siderável na prestação jurisdicional contrariando a 
finalidade dos Juizados Especiais.

Entretanto, os princípios norteadores dos 
Juizados devem estar em consonância com os 
princípios constitucionais fundamentais do devi-
do processo legal e o do acesso à justiça. O devido 
processo legal está relacionado com a plenitude 
do direito de defesa e o acesso à justiça tem como 
pressuposto que todas as pessoas possam se so-

correr do sistema judiciário. Esses dois princípios 
estão diretamente ancorados no princípio da dig-
nidade da pessoa humana, ou seja, dar dignidade 
à pessoa é assegurar o acesso à justiça e garantir-
lhe a plenitude do direito de defesa.

Ao criar uma norma impedindo a ação res-
cisória nos Juizados Especiais se está excluído 
determinada questão da apreciação judiciária, 
ferindo com isso a dignidade da pessoa huma-
na, pois não se está permitindo que se tenha um 
pleno um acesso à justiça e uma ampla defesa. 
E, justamente fazer essa restrição nas ações que 
tramitam nos Juizados Especiais é inadmissível, 
pois ao serem criados esses Juizados se buscou 
garantir às pessoas de classe menos favorecidas 
um melhor o acesso ao Judiciário, com uma deci-
são célere, porém justa. Com muita propriedade, 
disse Rudolf Hutter (2004), que “para que se obte-
nha a paz social, resultante de uma decisão estatal 
preferencialmente dotada de critérios justos, faz-se 
imprescindível, inicialmente, a plena acessibilidade 
dos jurisdicionados ao órgão judicial.”

Entendo, por conseguinte, que permitir a 
rescisão das sentenças prolatadas nas Varas Cíveis 
e não permitir nas sentenças dos juizados é, em 
regra, privilegiar as classes mais favorecidas em 
detrimento das menos favorecidas.

As hipóteses de cabimento da ação resci-
sória (excetuando-se a do inciso V do art.485 do 
CPC) são situações excepcionais que se não forem 
consideradas não irá assegurar a parte uma efeti-
va prestação jurisdicional. Impedir a parte de ter 
sua sentença rescindida por ter sido, por exemplo, 
prolatada por juiz suspeito, impedido, incompe-
tente ou por juiz que prolatou por prevaricação, 
concussão ou corrupção do juiz, é violar flagrante-
mente seu direito ao devido processo legal (art.5º 
LIV da CF) e seu acesso à justiça (art.5º XXXV da 
CF).

Esses dois princípios visam garantir uma ação 
justa, que o processo tramite sem vícios.

Ademais, é, no meu entender, um contra-
senso impedir o ajuizamento de ação rescisória 
no âmbito dos Juizados Especiais, justamente no 
momento em que estamos relativizando cada vez 
mais a coisa julgada. Observe-se que os artigos 
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741, parágrafo único, e 475, L, §1º, ambos do CPC, 
são, conforme entendimento de grande parte da 
doutrina, aplicados subsidiariamente nos proces-
sos em tramitação nos Juizados Especiais. Logo, 
é inconcebível admitir a relativização da coisa 
julgada nos casos de sentenças inconstitucionais 
– entendendo o STF, inclusive, que a decisão de 
inconstitucionalidade posterior retroage sobre a 
coisa julgada – e não admitir a rescisão de sen-
tenças prolatadas com vícios gravíssimos, ou seja, 
prolatada por juiz corrupto, incompetente, impe-
dido, suspeito etc.

Observe-se que no esboço do anteprojeto de 
lei da Associação dos Juízes Federais (AJUFE), pre-
via expressamente, no art. 49, Capítulo VII, a com-
petência específica da Turma Recursal para tratar 
do processo e julgamento das ações rescisórias e 
das revisões criminais de seus próprios julgados, 
bem como das sentenças de mérito proferidas 
pelos Juizados Especiais Federais. Entretanto, o 
legislador deixou de positivar, em Lei Especial, o 
artigo supra citado, ficando apenas em nível de 
projeto.

5. Conclusão

Os Juizados Especiais Federais foram criados 
para proporcionar uma melhor prestação jurisdi-
cional principalmente à população mais carente, 
facilitando o acesso à Justiça, vez que é desneces-
sária para a propositura da ação a presença de ad-
vogado, há um menor formalismo e visa-se uma 
concentração dos atos, a identidade física do juiz, 
a oralidade.

Assim, considerando a finalidade dos Juiza-
dos e diante dos princípios do devido processo 
legal e da inafastabilidade do poder judiciário, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988, 
entendo que é inadmissível proibir a propositura 
da ação rescisória em processos que tramitam nos 
Juizados Especiais Federais. Uma sentença transi-
tada em julgado, mas proferida por juiz corrupto, 
impedido ou suspeito deve ser afastada. Como 
bem disse Cândido Rangel Dinamarco (2004), “a 
celeridade no decidir e a firmeza das decisões são 
valores a preservar (prazos, preclusões, coisa julga-

da material), mas não se descuida dos erros que po-
dem ter sido cometidos e injustiças eventualmente 
perpetradas”.

E, para conciliar a ação rescisória com os prin-
cípios da simplicidade, celeridade e da economia 
processual que são norteadores dos Juizados, po-
de-se estabelecer um prazo reduzido, menor que 
dois anos, para o seu ajuizamento e não permitir 
a rescisória na hipótese de a sentença violar literal 
disposição de lei, vez que este dispositivo é muito 
vago permitindo, inclusive, interpretações adota-
das pelo próprio STF de admitir a retroatividade 
de decisões inconstitucionais. 

O que não é possível é em nome da celeri-
dade se permitir verdadeiros abusos ao direito. 
Na verdade, para manter-se a tão almejada cele-
ridade é fundamental estruturar melhor as Varas 
de Juizados e as Turmas Recursais. É inconcebível 
que as varas de Juizados tenham menos servido-
res que as Varas Cíveis e que sejam criadas Turmas 
Recursais sem servidores e os Juízes que atuam 
nas Turmas tenham que se dividir entre os proces-
sos das Turmas e os processos das suas varas de 
origem.

Portanto, a busca pela celeridade não pode 
ser motivo para impedir o ajuizamento da ação 
rescisória nos processos que tramitam nos Juiza-
dos Especiais.
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RELATIVIZAçãO DA COISA JULGADA NOS JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO 
ÚNICO DO ART. 741 DO CPC AO RITO DISCIPLINADO NA LEI 
10.259/2001.

Juíza Federal Cristiane Miranda Botelho

O objetivo deste trabalho é examinar o 
cumprimento de sentença no âmbito dos Jui-
zados Especiais Federais, com especial enfoque 
na questão da relativização da coisa julgada. 
Examinar-se-á se este novo instituto, inserto 
no ordenamento processual brasileiro com 
o novo parágrafo único do art. 741 do CPC, é 
aplicável ao referido microssistema processu-
al regulado na Lei 10.259/2001. A vedação de 
ação rescisória em face das sentenças proferi-
das no rito dos Juizados e o fenômeno – não 
incomum – da duplicidade de coisas julgadas 
também serão abordados neste estudo.

Introdução – Coisa julgada garantia do 
princípio da segurança jurídica.

O processo judicial é mecanismo estruturado 
para solução das controvérsias envolvendo a apli-
cação e a não-observância das normas de direito 
material. Os parâmetros e limites do pronuncia-
mento jurisdicional sobre esse conflito são esta-
belecidos pelo(s)  pedido(s) da parte deduzido(s) 
na petição inicial. 

A resposta final ao pedido de tutela juris-
dicional, analisando ou não o mérito – art. 267 e 
269 do CPC –  é denominada sentença. Apesar da 
alteração promovida no § 1.º do art. 162 do CPC, 
não se pode poder de vista que a decisão final que 
promove o desfecho da fase cognitiva ou exe-
cutiva, em primeiro grau de jurisdição, define-se 
como sentença, sendo impugnável, pela apelação 
– no âmbito do CPC – e pelo recurso inominado – 
no rito dos Juizados Especiais1. 

1 No mesmo sentido DIDIER, Fredie Jr; BRAGA Paula Sarno; 
OLIVEIRA Rafael, Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 4ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podium, p. 282

Como resultado da cognição exauriente, e 
não de mero juízo de probabilidade, é necessário 
que antes do pronunciamento judicial as partes 
tenham tido oportunidade de manifestar suas 
pretensões, sustentar suas teses defensivas, pro-
duzir e contraditar as provas constantes dos au-
tos, demonstrando ao julgador os motivos fáticos 
e o embasamento jurídico que, no caso da parte 
autora, respaldam a procedência da demanda e, 
do lado do réu, sustentam a rejeição dos pedidos 
declinados na inicial.

A sentença é fruto final do debate desenvol-
vido entre as partes, cuja validade e legitimidade 
repousam na observância dos pressupostos pro-
cessuais e, sobretudo, na observância das regras 
que garantem a efetiva participação dos litigantes 
no curso processual, direito este que tem sede 
constitucional nos primados do contraditório e da 
ampla defesa (art. 5.º,XXXVI, da CF/88).

No entanto, por mais complexa e imbrica-
da que se apresente a pretensão encaminhada 
ao Poder Judiciário, o processo judicial precisa 
ter um fim. Os desdobramentos probatórios, os 
expedientes de defesa, as audiências, os debates 
entre as partes e recursos às instâncias superiores, 
não podem se eternizar. Em algum momento será 
dada a palavra final do órgão julgador sobre o de-
manda, a qual servirá para  afastar o conflito de 
interesses de forma segura e definitiva.

Escorando-se em Robert Alexy, Luiz Gui-
lherme Marinoni constrói interessante raciocínio 
a respeito da imprescindibilidade do término da 
discussão judicial:

“Na verdade, se a discussão jurídica não 
tiver um termo a partir do qual a decisão não 
possa ser questionada, não haverá sentido em 
falar em discurso jurídico, nem muito menos 
em realizá-lo. Ora, um discurso jurídico incapaz 
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de se estabilizar é uma contradição em termos, 
já que o poder, fundamento do discurso jurí-
dico, imprescinde de recrudescimento. É por 
isto que um discurso aberto à terna discussão 
jamais será um discurso jurídico ou um discur-
so de poder estatal, mas tão-somente um dis-
curso prático-geral.”

A necessidade inarredável de solução defini-
tiva dos conflitos conduz à previsão de institutos 
processuais que revistam o comando judicial de 
imutabilidade e inimpugnabilidade, afastando a 
possibilidade infinita de recursos e conferindo-o 
tônus para promover a estabilização das relações 
jurídicas, proporcionando segurança e confiabili-
dade no conteúdo das decisões judiciais.

A coisa julgada é exatamente este instituto 
jurídico que qualifica a decisão judicial, garantindo 
definitividade e imutabilidade ao pronunciamen-
to judicial, não se limitando aos fins processuais, 
mas com reflexos profundos na seara constitucio-
nal, por ser elemento fundamental à concretiza-
ção ao princípio da segurança jurídica e do direito 
à tutela jurisdicional efetiva2.

Ovídio Baptista da Silva esclarece que a coisa 
julgada acarreta efeitos positivos e negativos:

“O efeito negativo da coisa julgada ope-
ra como exceptio rei iudicatae, ou seja, como 
defesa, para impedir o novo julgamento da-
quilo que fora decidido na demanda anterior. 
O efeito positivo, ao contrário, corresponde à 
utilização da coisa julgada propriamente em 
seu conteúdo, tornando-o imperativo para o 
segundo julgamento. Enquanto a exceptio rei 
iudicatae é forma de defesa, a ser empregada 
pelo demandado, o efeito positivo da coisa 
julgada por ser fundamento de uma segunda 
demanda.” 

Essa imutabilidade, que proscreve a possibi-
lidade de reabertura da discussão, garante que a 
solução da questão não será desrespeitada futu-
ramente, quer pelas partes litigantes, quer pelo 
próprio Poder Judiciário ou ainda por lei superve-
niente ao julgado – art. 5º , XXXVI, da Constituição 
Federal. 

2  MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa Julgada Inconstitucional.São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008

2 – Breves considerações sobre a Ação 
Rescisória e sua Inadmissibilidade no 

âmbito dos Juizados Especiais. 

A coisa julgada possui duas vertentes, sendo 
doutrinariamente dividida em formal e material. 

A primeira compreende a imutabilidade da 
decisão no próprio processo judicial em que foi 
pronunciada a sentença, em virtude do decurso 
do prazo para a impugnação recursal (perda da fa-
culdade processual para interposição do recurso) 
ou o próprio esgotamento da vias recursais pelos 
demandantes.

Por outro lado, a coisa julgada material é fe-
nômeno mais complexo porque toca muito mais 
de perto a estabilização das relações jurídicas, por 
consistir “na imutabilidade do conteúdo da deci-
são, do seu comando (dispositivo)3”. Essa inaltera-
bilidade da decisão opera efeitos dentro do pro-
cesso em que proferida e fora dele, neutralizando 
ou imunizando o comando judicial de futuras mo-
dificações.

Ocorre que o legislador, preocupado com al-
guns vícios que poderiam ocorrer e contaminar a 
lisura do pronunciamento judicial outrora lavrado, 
estabeleceu formas de revisão da sentença, posto 
que revestida desta armadura protetiva contra a 
imutabilidade. 

No rito processual regulado pelo Código de 
Processo Civil, a decisão judicial que tenha apre-
ciado o mérito, mesmo após o trânsito em julgado, 
pode ser rescindida, caso verificado um dos vícios 
previstos no art. 485 do CPC. A admissibilidade da 
rescisória condiciona-se à impossibilidade jurídica 
de interposição de recurso, quer pelo esgotamen-
to das vias recursais, quer pelo decurso do prazo. 
Assim prevê acertadamente a Súmula 514 do STF:

“Admite-se ação rescisória contra 
sentença transitada em julgado, ainda 
que contra ela não se tenham esgotado 
todos os recursos”.

3  Fredie Didier, op cit, p. 413.
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A ação rescisória será intentada diretamente 
no tribunal – art. 494 do Código de Processo Civil – 
falecendo competência aos juízes de primeiro grau 
para julgamento da respectiva ação. Os tribunais 
de segundo grau são competentes para conhecer 
e julgar as ações rescisórias ajuizadas em face de 
seus julgados e das decisões emanadas dos juizes 
de primeiro grau submetidos a sua jurisdição. Ao 
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 
Federal competem julgar originariamente as res-
cisórias de seus próprios julgados – art. 105, I, “e”, 
art. 102, I, aliena, “j”, respectivamente. 

O prazo para o ajuizamento da rescisória é 
de 2 (dois) anos, sendo o termo inicial imerso em 
divergências doutrinárias e jurisprudenciais. 

Atualmente prevalece a tese de que o prazo 
bienal para propositura da ação rescisória coinci-
de com a data do trânsito em julgado da decisão 
rescindenda, tendo o juízo negativo de admissibi-
lidade de recurso efeitos ex-tunc. De acordo com 
o entendimento predominante no STF, mostra-se 
desinfluente para a contagem do prazo decaden-
cial da rescisória a interposição de recurso que 
posteriormente tenha sido inadmitido (AR 1.472/
DF).

Em virtude da insegurança jurídica quanto 
ao início da fluência do prazo da rescisória – pois 
não se pode saber, com certeza, se o recurso in-
terposto contra a última decisão de mérito será 
conhecido ou não pelo Tribunal – estamos com o 
professor Bernardo Pimentel de Souza, para quem 
“[a] prolatação de juízo de admissibilidade negati-
vo tem efeito ex nunc, e não ex tunc. Só há coisa 
julgada após irrecorribilidade do julgado negativo 
de admissibilidade do último recurso interposto no 
processo4.” 

A Lei 9.099/95 estabeleceu de forma clara e 
taxativa que no microssistema processual dos Jui-
zados Especiais é vedado o ajuizamento de ação 
rescisória, proscrevendo as sentenças e acórdãos 
proferidos no sistema sumaríssimo dos Juizados 

4  SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos 
Cíveis e à Ação Rescisória. São Paulo: Ed.Saraiva, 
2008,187.

da rescindibilidade disciplinada no Código de Pro-
cesso Civil. 

A taxatividade do art. 59 da Lei 9.099/95 não 
admite interpretações extensivas que venham a 
autorizar a rescisória no rito especial: 

Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas 
causas sujeitas ao procedimento instituído por 
esta Lei. 

Considerando que o art. 1.º da Lei 10.259/2001 
determina a aplicação subsidiária do previsto na 
Lei 9.099/95 aos Juizados Especiais Federais não 
tenho dúvidas em afirmar da total inadmissibilida-
de da ação rescisória, seja no âmbito dos Juizados 
Especiais Estaduais, seja nos Federais. 

Há sólido entendimento das Turmas Recur-
sais rechaçando o manejo da ação rescisória no 
âmbito dos Juizados Especiais Federais. Processos 
JEF: 2006.38.00.746102-0, Relator Juiz Federal Ale-
xandre Jorge Fontes Laranjeira, Segunda Turma/
MG, DJ 01.06.2007; 2006.35.00719503-0, Relator 
Juiz Federal Leonardo Buíssa Freitas, Primeira 
Turma/GO, DJ 21.03.2007; 2005.35.00.722574-1, 
Relator Juiz Federal Euler de Almeida Silva Júnior, 
Primeira Turma/GO.

Igualmente a questão foi objeto de delibera-
ção no enunciado 44 do FONAJEF (Fórum Nacio-
nal dos Juizados Especiais Federais), nos seguintes 
termos: 

“Enunciado 44. Não cabe ação rescisória 
no JEF. O artigo 59 da Lei n° 9.099/95 está em 
consonância com os princípios do sistema pro-
cessual dos Juizados Especiais, aplicando-se 
também aos Juizados Especiais Federais.”

A opção legislativa foi imunizar da ação res-
cisória a decisão transitada em julgado no proce-
dimento dos juizados. Obviamente esta impossi-
bilidade de sua posterior desconstituição onera 
mais partes, procuradores, advogados e juízes, os 
quais têm de exercer vigilância constante na regu-
laridade do inter processual, pois eventuais vícios 
que poderiam ser atacáveis pela rescisória no rito 
comum – art. 485 – poderão se eternizar. No JEF se 
fez clara e indubitável escolha pela estabilidade e 
segurança jurídica do provimento, não se abrindo 
qualquer espaço para propositura da ação resci-
sória.
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3. Inaplicabilidade do parágrafo 
único do art. 741 do CPC às sentenças 

proferidas no rito dos Juizados 
Especiais Federais. 

Atualmente há grande controvérsia jurispru-
dencial e doutrinária sobre a inovação conferida 
pela Lei nº 11.231/2005 que, ao dar nova redação 
ao parágrafo único do art. 741 do CPC, criou nova 
hipótese de inexigibilidade do julgado, rectius res-
cindibilidade, quando o título judicial exeqüendo 
estiver “fundado em lei ou ato normativo declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou 
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou 
ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal 
como incompatíveis com a Constituição Federal”. 

A questão da constitucionalidade desta ino-
vação não é objeto de exame neste breve artigo5, 
lembrando-se que foi proposta ação direta de 
inconstitucionalidade questionando exatamente 
compatibilidade do dispositivo com o ordena-
mento jurídico brasileiro – STF, ADIn 2418-3/DF, 
relator Ministro Cezar Peluso. 

O ponto nevrálgico da discussão – a par da 
belíssima contenda doutrinária sobre a constitu-
cionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC 
– é se é possível arguir-se, no âmbito dos Juizados 
Especiais Federais, a inexigibilidade da sentença 
ou acórdão da Turma Recursal, sob o argumento 
de que o STF tenha declarado a inconstitucionali-
dade da lei que embasou o título judicial, ou ainda, 
que este incorpora aplicação ou interpretação de 
lei tidas pelo Supremo como incompatíveis com a 
Constituição Federal. 

A possibilidade de ocorrência de divergência 
de julgados de primeiro grau, das Turmas Recur-
sais ou da Turma Nacional de Uniformização com 
decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal 
é frequente e decorre da própria estruturação do 
controle de constitucionalidade no ordenamento 
jurídico brasileiro, a qual reconhece os modos di-
fuso e concentrado.

5  Sobre o tema, ver por todos MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa 
Julgada Inconstitucional. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2008

Competindo aos juizes federais, ao examinar 
os múltilplos casos que são lhe postos para deci-
são, analisar a constitucionalidade das leis fede-
rais que regulam os benefícios previdenciários, 
sua forma de cálculo e mecanismos de revisão, 
bem como todo o cipoal de normas que tratam 
da remuneração dos servidores públicos federais, 
além da matéria tributária, é claro que existirá di-
versidade na interpretação entre as milhares de 
sentenças proferidas nos Juizados Especais Fede-
rais e o pronunciamento final do STF sobre a inter-
pretação constitucional de determinada matéria.  

No entanto, não é apenas em virtude da 
convivência dos modos difuso e concentrado de 
controle de constitucionalidade das leis que está 
a gênese das interpretações e decisões judiciais 
divergentes. 

Nos últimos dez anos o legislativo federal e o 
Poder Executivo, este através das medidas provi-
sórias, têm produzido profundas e drásticas refor-
mas e mini-reformas no sistema previdenciário, as 
quais afetam centenas de milhares de segurados, 
que, via de consequência, buscam nos Juizados 
Especiais a revisão do valor de seus benefícios 
previdenciários. 

Paralelamente às constantes modificações da 
legislação previdenciária, não são menos frequen-
tes as alterações nas remunerações dos servido-
res públicos federais, com criação de incontáveis 
gratificações, umas se sobrepondo as anteriores e 
que, na maioria das vezes, deixam de contemplar 
os inativos e pensionistas, ocasionando mais uma 
onda de milhares de ações judiciais distribuídas 
perante os Juizados Especiais Federais de todo o 
Brasil.  

Com isso, além da singularidade do controle 
de constitucionalidade no sistema jurídico bra-
sileiro – onde convivem os modos difuso e con-
centrado – e a profusão e superposição de leis 
que podem acarretar situação de desigualdade 
no âmbito previdenciário e nas remunerações 
dos servidores públicos, a celeridade das ações 
que tramitam nos Juizados Especiais Federais faz 
com que a sentença transite em julgado antes que 
sobre aquela matéria sobrevenha decisão do STF 
declarando a inconstitucionalidade ou rejeitando 
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requerimento de inconstitucionalidade de deter-
minado dispositivo. 

O resultado final compõe-se de inúmeros 
julgados, com trânsito em julgado, e, na mais das 
vezes, com repercussão financeira implicando a 
expedição de requisição de pagamento em favor 
da parte, em divergência da orientação predomi-
nante no Supremo Tribunal Federal. 

Exemplo emblemático desta colidência de 
interpretação do STF com grande parte das sen-
tenças já proferidas pelas instâncias inferiores de 
jurisdição colhe-se da revisão das pensões previ-
denciárias concedidas antes da Lei 9.032/95, que 
alterou o percentual do benefício para 100% do 
valor que o aposentado recebia ou que teria direi-
to, caso estivesse aposentado por invalidez. 

Inúmeras sentenças de primeiro grau, em-
basadas, inclusive, em jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, estenderam a majoração do 
percentual de 100% promovida pela Lei 9.031/95, 
aos benefícios que haviam sido concedidos antes 
da publicação da referida lei. 

Ocorre que o STF, no leading case RE 416.827, 
afastou a aplicação retroativa da Lei 9.032/95, fi-
xando orientação de que as inovações da Lei nº 
9.032/95, posto que mais vantajosas, são inapli-
cáveis aos benefícios concedidos antes de sua vi-
gência, em razão do princípio tempus regit actum.

O punctum dolens – e objeto principal deste 
estudo – é se os comandos judiciais que garanti-
ram a revisão da pensão por morte aos benefícios 
concedidos antes da Lei 9.032/95, concedendo-
lhes a majoração para 100% do benefício então 
devido e determinaram o pagamento das parcelas 
pretéritas, mesmo emoldurados pela coisa julgada 
material, poderiam ser revistos, sob o argumento 
da inexigibilidade do título judicial, em razão do 
parágrafo único do art. 741 do CPC.

Ou em outras palavras, pode o novel dispo-
sitivo do parágrafo único do art. 741 do CPC ser 
erigido como norma neutralizadora dos efeitos da 
coisa julgada da sentença oriunda dos Juizados 
Especiais Federais, e, calcado na inexigibilidade 
do título judicial, impedir a satisfação da norma 
individual inserta no julgado? 

A resposta é negativa. 

Explico.

O cumprimento da sentença transitada em 
julgado no âmbito dos Juizados Especiais Federais 
é processada de forma simples e direta, no âmbito 
da própria fase cognitiva, não havendo sequer ins-
tauração de ulterior fase executiva, impedindo-se, 
por conseguinte, o manejo dos “embargos à exe-
cução” ou de “impugnação” ao cumprimento da 
sentença – art. 741 e  475 - “L” do CPC.

É o que se infere do previsto no art. 16 da Lei 
10.259/2001:

Art. 16. O cumprimento do acordo ou da 
sentença, com trânsito em julgado, que impo-
nham obrigação de fazer, não fazer ou entrega 
de coisa certa, será efetuado mediante ofício 
do juiz à autoridade citada para a causa, com 
cópia da sentença ou acordo.”

Se o cumprimento envolver obrigação de pa-
gar quantia certa contra União, Autarquias e Fun-
dações Públicas Federais, a satisfação do julgado 
é realizada por requisição de pagamento – de pe-
queno valor, quando não superior a 60 (sessenta) 
salários mínimos, ou precatório, em casos em que 
se sobeja este limite – após o trânsito em julgado,  
mediante ofício endereçado ao Presidente do Tri-
bunal Regional Federal:

Art. 17. Tratando-se de obrigação de pa-
gar quantia certa, após o trânsito em julgado 
da decisão, o pagamento será efetuado no pra-
zo de 60 (sessenta dias), contados da entrega 
da requisição, por ordem do juiz, à autoridade 
citada para a causa, na agência mais próxima 
da Caixa Econômica Federal ou do Banco do 
Brasil, independentemente de precatório.

Observa-se, assim, que a Lei 10.259/2001 es-
tabeleceu importantes inovações no cumprimen-
to dos julgados oriundos dos Juizados Especiais 
Federais:

1) Afastou a possibilidade de embargos à 
execução contra Fazenda Pública – art. 730 do 
CPC – os quais suspende a execução e eternizam a 
satisfação do julgado.

2) Diferentemente da Lei 9.099/95, a qual es-
tabeleceu uma fase de execução de sentença em 
seu art. 52, hoje interpretada como cumprimento 
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do julgado, a Lei 10.259/2001 não disciplinou esta 
fase executiva, prescrevendo apenas que a obri-
gação de pagar quantia certa inserta no julgado 
será satisfeita mediante requisição judicial – art. 
17 da Lei 10.259/2001.

3) Consequentemente, se não há instauração 
de uma fase executiva não se aplica aos Juizados 
Especiais Federais a possibilidade de desconsti-
tuição do julgado, sob argumento de sua inexigi-
bilidade, em virtude de contrariedade com inter-
pretação firmada posteriormente pelo Supremo 
Tribunal Federal.

4) Entender-se de modo diverso implicaria 
negar vigência à forma como regulada o cumpri-
mento da decisão judicial, segundo o regramento 
célere e eficiente  proposto pela Lei 10.259/2001, 
abrindo a possibilidade, sem lei que o estabeleça, 
para que a Fazenda Pública utilize dos embargos 
à execução, protelando a satisfação da norma cris-
talizada na sentença.

Em razão da coerência que deve existir no sis-
tema jurídico, não se pode querer apenas aplicar 
o parágrafo único do art. 741 do CPC aos Juizados 
Especiais Federais, pretendendo-se, ao argumen-
to de inexigíveis, a desconstituição de  sentenças 
que contenham comando divergente do firmado 
pelo STF e deixando de fora todas as demais hipó-
teses de defesa do executado.

Ou se admite que até agora o processamen-
to do cumprimento das sentenças proferidas no 
microssistema processual dos Juizados Especiais 
Federais estava eivado de nulidade, pois a Fazen-
da Pública deveria ter sido citada para opor em-
bargos, ou prevalece a forma eficaz e correta utili-
zada, segundo a qual, após o trânsito em julgado, 
basta a requisição de pagamento para a satisfação 
da obrigação de quantia certa contida na senten-
ça ou acórdão da turma recursal.

Indaga-se quanto aos efeitos nefastos para a 
Fazenda Pública, sobretudo nos casos de deman-
da repetitiva, como na questão da revisão da pen-
são previdenciária, em que há inúmeras decisões 
já transitadas em julgado contemplando a revisão 
da pensão por morte, majorando-o para 100%  do 
valor da aposentadoria e com reflexos financeiros 
pretéritos.

Sustento de forma clara e sem sombra de 
dúvidas que prevalece a sentença ou acórdão da 
Turma Recursal já transitado em julgado.

A antinomia de decisões de instâncias infe-
riores com interpretações cristalizadas posterior-
mente pelo STF é própria do controle difuso de 
constitucionalidade. Essa singularidade do con-
trole de constitucionalidade brasileiro, diferen-
ciando-o da matriz germânica e italiana, somente 
deixará de existir se o exame de constitucionalida-
de ficar restrito à Corte Constitucional.

No microssistema processual dos Juizados 
Especiais Federais foi totalmente proscrita a pos-
sibilidade de oposição de embargos à execução 
– sendo desinfluente o argumento neles contido 
– prevalecendo, com isso, o comando judicial re-
vestido pela coisa julgada.

Muitos alegam que no âmbito dos Juizados 
ter-se-ia uma “super coisa julgada”, a qual não se-
ria submetida à rescisória – por força do art. 59 da 
Lei 9.099/95 – e também alijada da desconstitui-
ção, ainda que o comando judicial abrigasse inter-
pretação totalmente divergente da posteriormen-
te consagrada pelo Supremo Tribunal Federal.

No tocante à impossibilidade de rescisória, 
esta foi a opção eleita do legislador, o qual expres-
samente vedou sua utilização em face de julgados 
oriundos dos Juizados – art. 59 da Lei 9.099/95.

A existência da coisa julgada inconstitucional 
e da conseqüente possibilidade de relativizá-la é 
matéria nova no ordenamento jurídico brasileiro, 
criada por força da inovação da Lei 11.232/2005 e, 
par de toda a calorosa divergência sobre a consti-
tucionalidade da introdução desta matéria como 
a defesa ser manejada em sede de embargos à 
execução ou impugnação ao cumprimento de 
sentença, não pode ser deduzida no procedimen-
to sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais, 
pela simples razão de que nele não há instauração 
de uma fase executiva, como se infere da singele-
za dos artigos 16 e 17 antes citados.

Com isso, antes de haver no JEF uma “super 
coisa julgada”, prevalecem a segurança jurídica e 
a proteção da confiança no teor dos julgados pro-
feridos naquele procedimento.
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Exatamente sobre esta questão foi reconhe-
cida pelo Supremo Tribunal Federal a existência 
de repercussão geral no RE 586068/PR, Relatora 
Ministra Ellen Gracie, DJe – 22.08.20086. 

No caso, a Turma Recursal dos Juizados Es-
peciais Federais da Seção Judiciária do Paraná in-
deferiu petição inicial de mandado de segurança, 
no qual o INSS buscava a desconstituição de sen-
tença judicial transitada em julgado, que garantira 
ao segurado a revisão da pensão por morte, com 
aplicação retroativa da nova redação do art. 75 da 
Lei 8.213/91.

Diferentemente dos fundamentos que em-
basaram o acórdão recorrido, estou convicta de 
que o art. 52 da Lei 9.099/95 conflita com a sim-
plicidade do cumprimento do julgado previsto 
nos art. 16 e 17 da Lei 10.259/2001, exsurgindo a 
inaplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do 
CPC ao rito dos Juizados Especiais Federais.

4. Duplicidade de coisa julgada. 
Ausência de citação. 

Como “sanatória geral do processo7”, a coisa 
julgada cria um manto de intangibilidade sobre a 
decisão judicial, imunizando-a quanto a eventuais 
vícios ou nulidades que poderiam contaminá-la 
ou aos atos processuais que a antecederam.

Consoante acima explicado, nos procedi-
mentos regulados pelo CPC, a ação rescisória 
poderá ser ajuizada na hipótese de haver um dos 
vícios enumerados no art. 485, possibilidade invi-
ável quando se examina provimento jurisdicional 
emanado no rito dos Juizados Especiais, em razão 
da expressa inadmissibilidade da rescisória nesse 
rito.

6 “Processo Civil. Execução. Inexigibilidade do título executivo 
judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC). Aplicabilidade 
no âmbito dos juizados especiais. Pensão por morte (Lei nº 
9.032/1995). Decisão do Supremo Tribunal Federal. Extensão 
do precedente aos casos com trânsito em julgado. Coisa 
julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Existência de 
repercussão geral, dada a relevância da questão versada. “

7  DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de Direito Processual 
Civil.” Volume III. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 326. 

Pergunto: E as hipóteses de sentença profe-
rida em demandas em que o réu não foi citado, ou 
que há nulidade de citação? Ou ainda, como se re-
solver a questão de coisas julgadas conflitantes?

Esses questionamentos, antes de serem mera 
elucubração doutrinária, são fatos que realmente 
ocorrem na dinâmica do processo e que deixam 
muitas vezes perplexos os julgadores que devem 
resolver o imbróglio processual.

A ausência ou nulidade de citação provoca 
nulidade instransponível do processo em que foi 
proferida, contaminando de forma indelével o co-
mando judicial nele exarado. Nesse caso, dada a 
gravidade do vício processual e como o réu não 
chegou a tomar conhecimento da demanda, o 
que impossibilitou a formação da relação proces-
sual, está-se diante de “sentença inexistente”, ou 
de simulacro de sentença, a qual, por óbvio, não 
adquire força de coisa julgada. 

Não estando acobertada pela armadura da 
coisa julgada, mostra-se inadequada a proposi-
tura de ação rescisória para “desconstituição” de 
julgado que sequer existe juridicamente. Sua in-
validação deve ver buscada em ação declaratória 
de nulidade insanável, também conhecida como 
querela nullitatis, a qual não possui prazo para ser 
ajuizada.  

Na doutrina há respeitável divergência 
quanto à possibilidade de ação rescisória em face 
de sentença proferida em “processo” no qual não 
houve citação, ou esta foi defeituosa. Admitindo 
a rescisória pronunciam-se Adroaldo Furtado Fa-
brício, Alexandre Feitas Câmara e Barbosa Morei-
ra8. Em sentido oposto opinam Calmon de Passos, 
Enrico Túlio Liebman, Fredie Didier9 e Bernado Pi-
mentel Souza10. 

Sendo defeso o ajuizamento da ação rescisó-
ria nos Juizados Especiais, a polêmica doutrinária, 
ao menos neste particular, perde relevo, pois aqui, 
diferentemente de alhures, a impugnação de sen-
tença lavrada em “processo” em que não houve 

8  Apud Souza, ob.cit. p. 182
9  Ob.cit. p. 437
10 Ob. cit. Pp. 181-183
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citação, ou esta foi defeituosa, somente terá o ca-
minho da querella nullitatis. 

Perfeitamente possível, portanto, o ajuiza-
mento da ação declaratória de nulidade insanável 
para atacar e declarar a nulidade de decisão ju-
dicial proferida em feito onde ausente citação. A 
ação será ajuizada perante o próprio juízo de pri-
meiro grau dos Juizados Especiais Federais e não 
há prazo para seu aforamento.

Alexandre Freitas Câmara sustenta que a 
admissibilidade de “querella nullitatis no micros-
sistema dos Juizados Especiais Federais Cíveis, em 
todos os casos em que a sentença de mérito, tran-
sitada em julgado, tenha sido proferida com viola-
ção de norma constitucional ou em qualquer dos 
casos previstos no art. 485 do CPC11.” Além disso, 
propõe-se que ação seja julgada pelas varas cíveis, 
em virtude de sua complexidade jurídica. 

Ousamos discordar do entendimento do 
ilustre doutrinador e professor.

A querella nullitatis destina-se à declaração de 
nulidade de decisão judicial contaminada por ví-
cios “transrecisórios”, como claramente conceitua 
Fredie Didier12. Por isso, sua utilização é centrada 
naqueles casos em que a nulidade do comando 
judicial impregna a própria formação da relação 
processual, como nas hipóteses de ausência ou 
defeito de citação.

Admitir-se o ajuizamento da ação de nulida-
de para todos os vícios que seriam impugnáveis 
por via da rescisória é, a um só tempo, travestir a 
querella nullitatis com a roupagem da ação rescisó-
ria e introduzi-la no âmbito do procedimento dos 
Juizados, a despeito da expressa vedação contida 
no art. 59 da Lei 9.9099/95.

A competência das varas cíveis para o proces-
samento da querella nullitatis tampouco pode ser 
sustentada, sendo até incongruente pensar que o 
juízo cível poderia declarar a nulidade da senten-
ça judicial proferida no JEF. Se o vício contaminou 
processo que tramitou no âmbito dos Juizados, 

11 CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais 
e Federais. Rio de Janeiro:Lúmen Júris, 2009, p. 166.

12 Ob. cit. p. 437

natural que seja neste mesmo rito o transcurso 
da ação que vise a nulidade do julgado. Ademais, 
nada há na Lei 9.099/95 ou na Lei 10.259/2001 a 
obstar o trâmite da referida ação de nulidade no 
âmbito dos Juizados Especiais. 

A querella nullitatis deve ser restrita, portan-
to, aos casos de ausência de citação ou de defeito 
ou vicio desta última. Nas hipóteses do art. 485, 
prevalece a coisa julgada, como sinônimo da se-
gurança e estabilidade jurídica, na forma eleita no 
art. 59 da Lei 9.099/95.

Pode se dizer que não seria a melhor esco-
lha, ou a mais adequada, pois haverá casos de 
sentença nos Juizados, cujas irregularidades po-
deriam dar ensejo à rescisória. Contudo, ampliar-
se o leque da querella nullitatis e nela abranger o 
conteúdo impugnável pela rescisória implicaria 
muito maior instabilidade jurídica, com negativa 
de vigência do previsto no art. 59 da Lei 9.099/95 e 
prazo infinito para desconstituição das sentenças 
no âmbito dos Juizados.

A última pergunta que se busca responder 
neste artigo é como se proceder nos casos de du-
plicidade de coisas julgadas sobre idêntica pre-
tensão e envolvendo as mesmas partes.

Os juizados especiais federais proporcio-
naram a milhares de pessoas oportunidade para 
apresentar suas demandas ao Poder Judiciário. 
A desnecessidade de constituição de advogado 
para ajuizamento da ação, a ausência de custas 
em primeiro grau de jurisdição e a consequente 
capilarização da Justiça Federal em todas as regi-
ões do Brasil, intensificada ainda com os itineran-
tes realizados nas regiões mais distantes, a par de 
aumentar e facilitar o acesso à jurisdição, aumen-
tou exponencialmente o número de feitos em trâ-
mite nos Juizados Especiais. 

Esse extraordinário volume de ações em tra-
mitação nos Juizados Especiais Federais, em com-
paração com o número de processos nas varas 
comuns, pode ser vislumbrado no quadro abaixo, 
que ilustra a situação na Seção Judiciária de Minas 
Gerais em julho de 2009:
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Seção 
Judiciária

Juizados Especiais 
Federais

Distribuídos
Em trami-

tação *
Tramitação 

ajustada ***
Suspensos/ 
sobrestados

Julgados **
Remetidos 

à TR
Arquivados

Total 2.334 140.621 140.272 349 3.808 56 5.054

MINAS 

GERAIS

1º JEF Criminal 5 133 127 6 0 0 3

2º JEF Criminal 2 122 121 1 0 0 0

1ª Vara JEF 370 18.687 18.649 38 326 1 1.389

2ª Vara JEF 337 21.186 21.156 30 512 3 847

30ª Vara JEF 324 18.169 18.136 33 384 2 592

31ª Vara JEF 291 20.245 20.240 5 463 1 0

32ª Vara JEF 408 19.324 19.279 45 265 6 576

28ª Vara JEF 298 21.085 20.900 185 1.352 25 863

29ª Vara JEF 299 21.670 21.664 6 506 18 784

Judiciária Varas Federais Distribuídos
Em  

tramitação *
Tramitação 

ajustada ***
Suspensos/ 
sobrestados

Julgados 
**

Remetidos 
ao Tribunal

Arquivados

Total 2.777 189.357 93.568 95.789 2.087 1.152 2.669

MINAS 
GERAIS

1ª VARA 
FEDERAL 
(NOVA)

0 2 2 0 0 0 0

3ª VARA 
FEDERAL

86 2.696 2.195 501 90 104 161

4ª VARA 
FEDERAL

220 4.067 3.679 388 30 16 262

5ª VARA 
FEDERAL

94 3.048 2.483 565 38 88 142

6ª VARA 
FEDERAL

71 4.155 2.397 1.758 94 75 131

7ª VARA 
FEDERAL

72 2.730 2.331 399 81 82 126

8ª VARA 
FEDERAL

86 2.998 2.219 779 87 53 150

9ª VARA 
FEDERAL

257 5.850 5.554 296 168 19 79

10ª VARA 
FEDERAL

82 2.867 2.440 427 72 56 140

11ª VARA 
FEDERAL

82 3.887 3.318 569 58 4 93

12ª VARA 
FEDERAL

20 2.789 2.443 346 90 56 106

13ª VARA 
FEDERAL

77 3.475 3.012 463 101 1 86

14ª VARA 
FEDERAL

65 2.388 2.032 356 108 87 119
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Judiciária Varas Federais Distribuídos
Em  

tramitação *
Tramitação 

ajustada ***
Suspensos/ 
sobrestados

Julgados 
**

Remetidos ao 
Tribunal

Arquivados

Total 2.777 189.357 93.568 95.789 2.087 1.152 2.669

15ª VARA 
FEDERAL

61 3.150 2.732 418 119 68 47

16ª VARA 
FEDERAL

93 2.834 2.453 381 71 33 126

17ª VARA 
FEDERAL

71 2.369 2.055 314 104 86 153

18ª VARA 
FEDERAL

61 2.419 2.118 301 95 85 92

19ª VARA 
FEDERAL

88 2.720 2.392 328 20 66 82

20ª VARA 
FEDERAL

54 2.960 2.617 343 104 45 100

21ª VARA 
FEDERAL

84 2.868 2.379 489 61 74 148

22ª VARA 
FEDERAL

80 3.408 3.053 355 47 13 16

23ª VARA 
FEDERAL

183 25.059 8.210 16.849 17 1 21

24ª VARA 
FEDERAL

178 25.817 10.210 15.607 50 15 2

25ª VARA 
FEDERAL

190 25.017 6.082 18.935 72 0 74

26ª VARA 
FEDERAL

187 26.367 9.647 16.720 137 4 80

27ª VARA 
FEDERAL

235 23.417 5.515 17.902 173 21 133

As 7 (sete) varas dos Juizados possuem em 
tramitação ajustada 140.272 ações, ao passo que 
as 26 (vinte seis) varas da capital – incluídas as de 
execução fiscal, criminais e cíveis – somam 93.568 
processos em tramitação ajustada13.

Com este acervo colossal, não é incomum 
que muitas ações sejam repetidas pelas mesmas 
partes, buscando a mesma pretensão jurisdicio-
nal. Não raro a parte busca o sistema de aterma-
ção e posteriormente confere procuração para o 
advogado que ingressa com idêntica demanda. 

Além disso, em matéria previdenciária facul-
ta-se à parte o ajuizamento da ação na comarca 

13 Números de julho de 2009, colhidos no site do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, www.trf1.gov.br, acesso em 
30 de agosto de 2009, às 18h44min.

de seu domicílio ou perante a Justiça Federal da 
capital do Estado - § 3.º do art. 109 da CF/88. Essa 
competência concorrente da Justiça Estadual e da 
Justiça Federal dificulta a constatação de eventual 
litispendência e ou coisa julgada pelos sistemas 
informatizados e contribui para eventuais duplici-
dades de coisas julgadas. 

Toda legislação processual é estruturada e 
pensada de forma que os atos processuais sigam 
uma correta e linear ordem cronológica, ultiman-
do-se, ao final, com a decisão judicial pacificando 
a situação de conflito entre as partes. Nesta es-
truturação racional, parte-se do pressuposto que 
o réu, uma vez citado, elencará como preliminar 
todas as matérias que objetem o desenvolvimen-
to regular do processo, como a prévia existência 
de processo já em curso – litispendência – ou a 
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anterior sentença proferida em demanda idêntica 
– coisa julgada.

Entretanto, muitas vezes, em razão do volu-
me de feitos sob responsabilidade de um mesmo 
Procurador Federal ou Advogado da União, a con-
testação é genérica, refutando-se apenas o mérito 
da demanda, com a ressalva da prescrição, dei-
xando de se levantar preliminar de coisa julgada. 
Essa exceção, uma vez não suscitada ou levada a 
conhecimento do juízo, não é pronunciada, quer 
em primeiro grau, quer em segundo grau pelas 
Turmas Recursais.

O que se dizer então, quando, posteriormen-
te, com o trânsito em julgado da sentença, consta-
tar-se que aquela demanda é repetição de outra, 
na qual igualmente já se formara sentença com 
auctoritas rei iudicatae?

Se a sentença contém comandos convergen-
tes, não haverá qualquer impasse futuramente. 

Caso ambas sejam pela improcedência, nada 
há para ser satisfeito após o trânsito em julgado. 
Do contrário, se sentenças tiverem julgado proce-
dente a demanda e já cumprida a ordem judicial 
em quaisquer das ações, o principio que veda o 
enriquecimento ilícito e sem causa impede o du-
plo recebimento de igual quantia. 

A vexata questio surge na hipótese de de-
mandas idênticas, nas quais houve formação da 
coisa julgada e cujos conteúdos cristalizados pela 
imutabilidade são totalmente divergentes: em um 
processo foi garantido, por exemplo, a revisão do 
benefício, e, em outro, foi rejeitada a referida re-
visão.

No procedimento regulado pelo CPC, dentro 
do biênio poderia ser ajuizada ação rescisória para 
desconstituição da segunda sentença – art. 485, 
IV, do Código de Processo Civil.

E no âmbito dos Juizados, onde a veiculação 
de demandas de massa o fenômeno da duplicida-
de de coisas julgadas conflitantes é maior e é inad-
missível o aforamento da ação rescisória?

Candido Rangel Dinamarco responde, com 
autoridade, que prevalecerá a segunda sentença, 
“ainda quando conflitante em seu decisório com a 
primeira – em primeiro lugar, porque é inerente a 

todo ato estatal a revogação do antigo pelo novo, 
como acontece com as leis e atos administrati-
vos14”.

Acolhendo a tese de Dinamarco há prece-
dente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO DA EX-
TINÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. FALTA DE 
PROVA DA QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DA 
DÍVIDA. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. ART. 26 
DA LEF E HONORÁRIOS. 

1. Debate acerca do fundamento da ex-
tinção das execuções fiscais: pagamento da 
dívida parcelada ou reconhecimento da imuni-
dade tributária do executado. 

2. Elementos probatórios insuficientes à 
comprovação do alegado pagamento adminis-
trativo do parcelamento. 

3. Decisão trânsita em julgado reconhe-
cendo a imunidade tributária do executado 
desde o momento em que a entidade cumpriu 
os requisitos previstos em lei para fazer jus a 
tal benefício. 

4. Resolução de eventual conflito en-
tre coisas julgadas. Havendo duas sentenças, 
ambas passadas em julgado, que se contradi-
zem, deve prevalecer a coisa julgada sucessiva 
sobre a primeira, enquanto não rescindida ou 
quando irrescindível a sentença posterior. 

5. A ratio legis do art. 26 da Lei 6.830, 
pressupõe que a própria Fazenda Pública, 
sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da 
execução. Isto porque a referida norma se di-
rige à hipótese de extinção administrativa do 
crédito com reflexos no processo.

(TRF 4ª Região, AC 
1991.72.01003152-5, Juiz Eloy 
Bernst Justo, Segunda Turma, D.E. 
30.04.2008) 

Contudo, deixar a questão para ser dirimida 
como um mero conflito de leis ou atos adminis-
trativos no tempo não é resolução mais adequa-
da, pois a sentença não é ato administrativo, tor-
nando-se inapropriado buscar na teoria dos atos 
administrativos solução para o referido dilema. 
Além disso, não se pode perder de vista a garantia 

14 DINAMARCO, ob.cit.p. 327
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constitucional inserta no inciso XXXVI do art. 5.º 
da Constituição Federal, pela qual se resguarda a 
imutabilidade dos julgados transitados em julga-
do e é indissociável da noção de segurança jurí-
dica e da proteção da confiança, como garantia 
legítima de que os vinculados por determinada 
decisão estatal imutável não serão surpreendidos 
por outra decisão em sentido oposto.

Com base nisso, diferentemente de Dina-
marco, pensamos que a  existência de coisas jul-
gadas conflitantes é dirimida pela previsão do art. 
5º, XXXVI, cuja disposição protege a coisa julgada 
não apenas da modificação legislativa posterior, 
mas, igualmente, de outra decisão oriunda do 
próprio Poder Judiciário, o qual está vedado deci-
dir contrariamente à norma cristalizada em julga-
do anterior que se tornou imutável. 

No âmbito da terceira Região há interessan-
tíssimo julgado, que, pela pertinência e clareza 
dos argumentos, merece ser citado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECU-
ÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. litispendência. coisa 
julgada. existência de duas decisões de mérito 
transitadas em julgado determinando o pa-
gamento das diferenças do art. 201, § 5.º, da 
cf/88. decurso do prazo para ajuizamento de 
ação rescisória. possibilidade de negar eficácia 
à decisão transitada em julgado com ofensa à 
coisa julgada. idoneidade processual dos em-
bargos. prevalência da primeira decisão que 
transitou em julgado. apelação provida. 

1. A presente demanda foi ajuizada em 
18.05.1992, recebendo na Justiça Estadual o 
n.º 630/92, com pretensão de recebimento das 
diferenças decorrentes da aplicação da noma 
do artigo 201, § 5.º, da Constituição Federal de 
1988, na sua redação original, entre 05.10.1988 
e 04.04.1991. Em 04.05.1992, foi ajuizada a 
ação n.º 570/92, com pretensão recebimento 
das mesmas diferenças decorrentes da aplica-
ção da norma do artigo 201, § 5.º, da Constitui-
ção Federal de 1988, na sua redação original, a 
partir de outubro de 1988, além das diferenças 
que resultarem da aplicação do salário mínimo 
de NCz$ 120,00 em junho de 1989 e da incor-
poração ao benefício dos percentuais do IPC 
em janeiro de 1989 e março e abril de 1990 e 
do IGP em fevereiro de 1991. Em ambas as lides 
transitou em julgado a condenação do INSS a 
pagar ao embargado Virgílio Ruffino as dife-
renças decorrentes dessa norma constitucio-

nal, sem que, antes do trânsito em julgado, a 
litispendência houvesse sido suscitada e reco-
nhecida em quaisquer desses autos. A primeira 
oportunidade em que o INSS suscitou a ques-
tão da coisa julgada foi no curso dos presentes 
embargos, por meio de petição, já que não o 
fizera nem sequer na petição inicial destes. 

2. Conquanto haja identidade de partes, 
causa de pedir e pedido entre os presentes 
embargos e os que foram opostos pelo INSS à 
execução nos autos n.º 570/92 quanto ao em-
bargado Virgílio Ruffino, a decretação de litis-
pendência entre os embargos não resolveria 
em nada a questão. Tratando-se de pressupos-
to processual extrínseco negativo de validade 
da relação jurídico-processual, a decretação 
de litispendência nos presentes autos leva-
ria à extinção sem julgamento do mérito, nos 
termos do artigo 267, inciso V, do Código de 
Processo Civil, e a execução poderia prosseguir 
sem qualquer outro óbice. Não é juridicamente 
possível, como pretende o INSS nas razões de 
apelação, decretar a extinção do processo sem 
julgamento do mérito reconhecendo a litispen-
dência entre os dois embargos e declarar nada 
ser devido ao embargado nos autos 630/92, 
aos quais os presentes embargos se referem, 
pois se estaria incorrendo em grave contradi-
ção, extinguindo-se o processo sem julgamen-
to do mérito e ao mesmo tempo julgando-se o 
mérito dele. O problema que se formou neste 
caso é mais grave. Diz respeito à existência de 
duas coisas julgadas, ambas favoráveis ao em-
bargado Virgílio Ruffino, determinando que lhe 
sejam pagas pelo INSS, a partir de outubro de 
1988, as diferenças decorrentes do artigo 201, 
§ 5.º, da Constituição Federal de 1988. 

3. Deve-se admitir a negativa de eficácia 
à decisão de mérito transitada em julgado, em 
face da existência de outra decisão de mérito, 
do mesmo teor, também transitada em julga-
do. A proteção à coisa julgada é direito indi-
vidual garantido pela Constituição e insusce-
tível de alteração (artigo 5.º, XXXVI; artigo 60, 
§ 4.º, IV). Violaria a Constituição interpretação 
que impedisse a negativa de eficácia à decisão 
transitada em julgado em violação à garantia 
constitucional da coisa julgada, apenas porque 
se esgotou o prazo previsto no sistema proces-
sual para a desconstituição do vício. A garantia 
constitucional da coisa julgada, que nem se-
quer pode ser objeto de proposta de emenda 
constitucional tendente a aboli-la, restaria ani-
quilada diante de um prazo estabelecido pelo 
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Código de Processo Civil, vale dizer, por lei or-
dinária, infraconstitucional. 

4. Os embargos à execução são o instru-
mento processual idôneo para negar eficácia a 
decisão transitada em julgado com violação à 
coisa julgada.É certo que a questão da ofensa 
à coisa julgada pode ser suscitada a qualquer 
tempo e grau de jurisdição, podendo dela o 
juiz conhecer de ofício, enquanto não proferi-
da a sentença de mérito (CPC, artigo 267, § 3.º), 
e neste caso já foi proferida sentença de mé-
rito, no processo de conhecimento, com tran-
sito em julgado. Contudo, decorrido o prazo 
para ajuizamento da ação rescisória, os únicos 
instrumentos que estariam disponíveis seriam 
a ação declaratória de nulidade da decisão 
transitada em julgado com violação da coisa 
julgada ou os próprios embargos à execução, 
que nada mais são do que ação autônoma, po-
dendo, desse modo, ser utilizados para a apon-
tada finalidade. O fato de não ter sido venti-
lada na petição inicial, mas apenas por meio 
de simples petição, no curso dos embargos, a 
questão da violação à coisa julgada, deve ser 
admitido como aditamento à petição inicial, 
nos termos do artigo 264, caput, do Código de 
Processo Civil, contra o qual não se insurgiu o 
embargado, que do aditamento foi cientifica-
do. Respeitaram-se, assim, os princípios cons-
titucionais do contraditório e da ampla defesa 
e houve julgamento da questão na sentença. 
Violaria os princípios da economia processual 
e da instrumentalidade das formas, no jul-
gamento da apelação, remeter novamente a 
discussão a uma ação declaratória de nulida-
de a ser ajuizada pelo INSS, ante a ausência 
de prejuízo, apenas porque o fundamento da 
violação da coisa julgada não constou da fun-
damentação da petição inicial, mas foi inserido 
validamente no objeto do processo por meio 
de aditamento. 

5. A decisão que deve prevalecer é a que 
transitou em julgado em primeiro lugar. A últi-
ma decisão a transitar em julgado foi proferida 
com violação da primeira e, portanto, da nor-
ma do artigo 5.º, inciso XXXVI, da Constituição 
Federal, e também em afronta às normas dos 
artigos 267, inciso V e § 3.º, 301, §§ 1.º e 3.º, 
467, 468 e 471, caput, do Código de Processo 
Civil, sendo, desse modo, inconstitucional e 
ilegal quanto ao embargado Virgílio Ruffino. 
Nos presentes autos, a decisão de mérito tran-
sitou em julgado em 31.03.1997. Nos autos n.º 
570/92, o transito em julgado, relativamente 
à questão das diferenças decorrentes do arti-

go 201, § 5.º,da Constituição Federal de 1988, 
ocorreu antes, em 18.04.1996, uma vez que o 
acórdão que julgou a apelação foi publicado 
em 02.04.1996. Conquanto haja sido interpos-
to recurso especial, este versou apenas sobre 
a forma de correção monetária, única questão 
que não transitou em julgado já no julgamento 
da apelação. 

6. Apelação provida, para, relativamente 
ao embargado Virgílio Ruffino, julgar proce-
dentes os embargos, a fim de declarar a ine-
xistência de crédito a executar nos presentes 
autos, em virtude da violação à coisa julgada.

(TRF 3ª Região, AC 1999.03.99.092092-0, 
Juiz Clécio Braschi, Primeira Turma, DJ 
06.12.2002,p. 357).

A sentença posterior que for proferida entre 
as mesmas partes, pedido e causa de pedir de jul-
gado anterior, igualmente acobertado pela imuta-
bilidade da coisa julgada, fere de morte o previsto 
no art. 5.º, XXXVI, da CF/88. Nada obstante a pre-
liminar de existência de coisa julgada não tenha 
sido argüida ou pronunciada durante o trâmite do 
segundo processo, a segunda sentença passada 
em julgada não tem força para desconstituir a pri-
meira, sob pena de se fazer tabula rasa da prote-
ção constitucional da coisa julgada. 

A decisão que deve prevalecer, portanto, é 
que a transitou em julgado em primeiro lugar, a 
qual se está amparada de modificações legislati-
vas futuras, segue-se, por conseqüência, sua inal-
terabilidade ainda que sobrevenha outra senten-
ça sobre a mesma demanda.

5. CONCLUSÕES

1) O processo judicial é mecanismo estrutu-
rado no Estado de Democrático de Direito para 
solução das controvérsias envolvendo a aplicação 
e a não-observância das normas de direito mate-
rial, cuja decisão final se legitima pela participação 
efetiva das partes no procedimento que conduzi-
rá a resposta final do Estado-Juiz.

2) A necessidade de solução definitiva dos 
conflitos conduz à previsão de institutos proces-
suais que revistam o comando judicial de imuta-
bilidade e inimpugnabilidade, afastando a possi-
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bilidade infinita de recursos e conferindo-o tônus 
para promover a estabilização das relações jurídi-
cas, proporcionando segurança e confiabilidade 
no conteúdo das decisões judiciais.

3) A coisa julgada é o instituto jurídico, de 
raiz constitucional, que qualifica a decisão judi-
cial, garantindo definitividade e imutabilidade ao 
pronunciamento do Estado-Juiz, servindo a um só 
tempo ao direito processual civil e ao direito cons-
titucional.  

4) Nos Juizados Especiais é vedada a proposi-
tura de ação rescisória – art. 59 da Lei 9.099/95.

5) Diferentemente dos Juizados Especiais Cí-
veis Estaduais, nos quais foi estabelecida uma fase 
de execução de sentença (art. 52 da Lei 9.099/95), 
a Lei 10.259/2001 não disciplinou esta fase exe-
cutiva, prescrevendo apenas que a obrigação de 
pagar quantia certa inserta no julgado será satis-
feita mediante requisição judicial – art. 17 da Lei 
10.259/2001.

6) O cumprimento da sentença transitada em 
julgado no âmbito dos Juizados Especiais Federais 
é processada de forma simples e direta, no âmbito 
da própria fase cognitiva, não havendo sequer ins-
tauração de ulterior fase executiva, impedindo-se, 
por conseguinte, o manejo dos “embargos à exe-
cução” ou de “impugnação” ao cumprimento da 
sentença – art. 741 e  475 - “L” do CPC.

7) O art. 52 da Lei 9.099/95 conflita com a 
simplicidade do cumprimento do julgado previs-
to nos art. 16 e 17 da Lei 10.259/2001, exsurgindo 
a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 741 
do CPC ao rito dos Juizados Especiais Federais.

8) No microssistema processual dos Juizados 
Especiais Federais foi totalmente proscrita a pos-
sibilidade de oposição de embargos à execução 
– sendo desinfluente o argumento neles contido 
– prevalecendo, com isso, o comando judicial re-
vestido pela coisa julgada.

9) A antinomia de decisões de instâncias 
inferiores com interpretações cristalizadas poste-
riormente pelo STF é própria do controle difuso 
de constitucionalidade. 

10)  O Supremo Tribunal Federal reconheceu 
a existência de repercussão geral no RE 586068/

PR, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe – 22.08.2008, 
sobre a aplicação do parágrafo único do art. 741 
do CPC aos Juizados Especiais. 

11)  A ausência ou nulidade de citação provo-
ca nulidade instransponível do processo em que 
foi proferida, contaminando de forma indelével o 
comando judicial nele exarado. Nesse caso, cabe 
o ajuizamento da ação declaratória de nulidade 
insanável – querella nullitatis – perante o próprio 
juízo de primeiro grau dos Juizados Especiais Fe-
derais – caso a demanda anterior tenha tramitado 
nos Juizados. Não há prazo para seu aforamento.

12)  A querella nullitatis deve ser restrita aos 
casos de ausência de citação ou de defeito ou vicio 
desta última, não sendo admissível nas hipóteses 
do art. 485, para suprir a inadmissibilidade de ação 
rescisória no âmbito dos Juizados Especiais.

13)  O conflito entre coisas julgadas é dirimi-
do pela previsão do art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal, prevalecendo a que se formou em primei-
ro lugar, pois a segunda fere a garantia da invio-
labilidade da coisa julgada, protegida pelo citado 
inciso constitucional, além de violar o princípio da 
segurança jurídica e da confiança dos cidadãos 
nas decisões emanadas pelo Estado-Juiz. 
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MANDADO DE INJUNçãO COMO ÚNICA SAÍDA VIÁVEL PARA 
O SUPRIMENTO DAS OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS

Juíza Federal Cynthia de Araújo Lima Lopes

Resumo: O mandado de injunção e a ação di-
reta de inconstitucionalidade por omissão surgi-
ram da necessidade, no Estado contemporâneo, 
da existência de instrumentos capazes de afastar 
as omissões inconstitucionais. Após a fixação dos 
contornos jurídico-constitucionais do mandado 
de injunção, do cotejo realizado entre esses im-
portantes institutos e de se traçar um perfil da 
evolução da jurisprudência do STF em torno do 
writ injuntivo, demonstra-se a enorme valia desta 
garantia na medida em que tende a possibilitar o 
exercício efetivo do direito postergado pela au-
sência de norma, o que não sucede com a ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão cujo 
resultado prático consiste apenas em dar ciência 
da omissão não solucionando o silêncio legislati-
vo. 

abstRact: The writ of injunction and the direct 
action of unconstitutionality due to omission were 
born from the need of capable instruments to 
overcome unconstitutional omissions, in contem-
porary State. After setting the legal-constitutional 
bounds of the writ of injunction, the present work 
compares the writ of injunction and the direct 
action of unconstitutionality due to omission, as 
draws the evolution in the case laws of Supreme 
Federal Court throughout the years, concerning 
the writ of injunction. By the end, the paper de-
monstrates the great importance of this action 
since it enables the exercise of a right postponed 
by the legislative omission, which differ from the 
direct action of unconstitutionality due to omis-
sion, whose only effect is to declare the omission, 
instead of solving it.

Palavras-chave: Constitucionalidade – Con-
trole – Omissão – Mandado de Injunção – Efeitos

Keywords: Constitutionality – Control –   
Omission – writ of injunction –  Effects

SuMário: 1. A Constituição de 1988 e o con-
trole de inconstitucionalidade  por omissão – 2. 
O mandado de injunção e seus delineamentos 
jurídico-constitucionais – 3.  Lacuna técnica como 
requisito para o cabimento do mandado de injun-
ção – 4.  Efeitos da decisão proferida no mandado 
de injunção  – 5. Traços distintivos entre o manda-
do de injunção e a ação declaratória da inconsti-
tucionalidade por omissão –  6. A decisão de pro-
cedência do mandado de injunção e a decisão do 
juiz que, diante do caso concreto, supre a lacuna 
legislativa para efetivar direito fundamental –  7. 
O mandado de injunção segundo a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal – 8. A superação do 
dogma da separação de poderes – 9. Conclusões 
–  Referências 

1. A Constituição de 1988 e o controle 
de inconstitucionalidade  por omissão

O Estado Constitucional inaugura, induvido-
samente, um novo capítulo na história do consti-
tucionalismo, da feita em que atribuiu nova sig-
nificação ao princípio da legalidade, que passou 
a ter como parâmetro a Constituição. O Estado 
Constitucional é resultado das novas concepções 
trazidas pelos ordenamentos democráticos. Neste 
Estado, a lei cede passo à Constituição, deixando 
de desfrutar da primazia que tinha no Estado libe-
ral, em que era corrente a compreensão segundo 
a qual o direito residiria exclusivamente na norma 
jurídica, cuja validade era aferida por um parâme-
tro meramente formal, em que bastava haver sido 
produzida pelo órgão competente e segundo o 
procedimento regular, para ser considerada váli-
da, sendo inteiramente irrelevante se guardava, 
ou não, correspondência com a justiça. Razões 
históricas, que não cabem no âmbito deste tra-
balho, justificaram tal concepção, dado que este 
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Estado que privilegiava a lei sobre todas as coisas, 
serviu para sepultar o absolutismo. 

Verifica-se, nesta nova etapa da evolução do 
Estado, que a primazia da Constituição. Passa-se 
a exigir a subordinação da lei à Constituição, aos 
princípios nela encartados e aos direitos funda-
mentais, que adquirem  eficácia normativa. 

Assentado que para este novo Estado a Cons-
tituição, enquanto norma fundamental, vincula 
todos os poderes públicos, surge, dentre muitos 
outros,  um desafio a ser vencido: o controle da 
omissão relacionada à implementação das normas 
constitucionais, máxime as alusivas a direitos e ga-
rantias fundamentais, que deve ser realizado pelo 
Poder Judiciário, em homenagem ao princípio da 
independência e harmonia entre os poderes. 

No caso brasileiro, esta questão toma pro-
porções ainda maiores, porque a Constituição 
Federal de 1988 prevê, no art. 5º, § 1º, a imediata 
aplicabilidade das normas definidoras dos  direi-
tos fundamentais e garantias fundamentais.

Todavia, cuidou a Constituição de contem-
plar dois instrumentos para solucionar as incons-
titucionalidades decorrentes das omissões dos 
poderes públicos.

O primeiro insere-se no âmbito da fiscaliza-
ção abstrata da constitucionalidade. É a ação de-
claratória de inconstitucionalidade por omissão, 
prevista no art. 103, § 2º, da CF. 

O outro, é o mandado de injunção, que se 
encontra previsto no art. 5º, LXXI, da CF e situa-se 
no campo da fiscalização concreta.    

2. o mandado de injunção e 
seus delineamentos jurídico-

constitucionais

É um instituto que se originou na Inglaterra, 
no século XIV, como essencial remédio da Equity.1 

1  Assim, explicando este conceito, podemos definir que a Equity 
é um instrumento para assegurar direitos na falta de norma 
regulamentadora; um sistema de jurisprudência suplementar, 
em alguns casos independente da própria lei, na busca de 
uma justiça mais completa e abrangente. Na falta dos statues 
(regulamentação), ou quando a Common Law não prevê o caso, 

Nasceu do juízo de Equidade. É outorgado a partir 
de um juízo discricionário, quando falta norma le-
gal regulamentadora da espécie, e quando a Com-
mon Law não oferece proteção suficiente.2

O mandado de injunção é uma garantia 
constitucional que se encontra alojada no art. 5º, 
inciso LXXI, da Constituição Federal, nos seguin-
tes termos:  “conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a ausência  de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à na-
cionalidade, à soberania e à cidadania”.

Foi concebido para evitar que um direito as-
segurado pela Constituição restasse esvaziado em 
razão da omissão do legislador ordinário, quando 
sua integração ao mundo jurídico dependa da 
edição de norma infraconstitucional.

Segundo José Afonso da Silva

O mandado de injunção,constitui um re-
médio  ou ação constitucional posto à disposi-
ção de quem se considere titular  de qualquer 
daqueles direitos, liberdades ou prerrogativas 
inviáveis por falta de norma regulamentado-
ra exigida ou suposta pela Constituição. Sua 
principal finalidade consiste assim em conferir 

o juízo discricionário da Chancelaria tem poderes para expedir  
o writ of injunction, regulamentando aquele caso específico. 
Entretanto, observe-se que o juiz decide segundo uma rígida 
pauta de valores sociais, na valoração judicial do caso e nos 
princípios de justiça material existentes, ou seja, não tem o 
arbítrio de criar normas próprias.

Nos sistemas rígidos (de controle de constitucionalidade 
formalmente estabelecido), fundamentados na lei 
constitucionalmente firmada (como o nosso, romano-
germânico), a equidade reduz-se a mais uma fonte de direito, 
mais um recurso na busca do direito e da justiça. Este é um bom 
argumento para sustentar a idéia de que o desejo Constituinte, 
quando formulou o mandado de injunção, era o de criar uma 
garantia funcional, para suprir, através do Judiciário (utilizado 
o juízo de equidade), a carência de regulamentação. A injunção 
seria um ordem proibindo que a falta de norma regulamentadora 
inviabilizasse o exercício de direitos, ou seja, uma ordem visando 
a evitar a inércia ou omissão do Poder competente para permitir 
a prática do direito constitucionalmente estabelecido, mas ainda 
dependente de regulamentação.

A injunção é um remédio essencialmente de equidade, no sentido 
inglês do termo – sistema de estimativa social visando a formular 
uma regra jurídica para um caso concreto. A palavra injunção 
vem do latim injuctioni, do verbo inungo, que significa imposição 
ou ação de impor (QUARESMA, Regina. O mandado de injunção 
e a ação de inconstitucionalidade por omissão. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999, p. 35-36).

2  SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Positivo. 27ª Ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 448.
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imediata aplicabilidade à norma constitucional 
portadora daqueles direitos e prerrogativas, 
inerte em virtude de ausência de regulamenta-
ção. Revela-se, neste quadrante, como um ins-
trumento da realização prática da disposição 
do art. 5º, § 1º. 

Daí o seu objeto: assegurar o exercício (a) 
de qualquer direito constitucional (individual, 
coletivo, político ou social) não regulamenta-
do; (b) de liberdade constitucional, não regu-
lamentada [...] (c) das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania, tam-
bém quando não regulamentadas.3

A finalidade do mandado de injunção con-
siste em dar concreção a direito abstratamente 
previsto no texto constitucional, alusivo a direitos 
e liberdades constitucionais e prerrogativas ine-
rentes à nacionalidade, à soberania bem como à 
cidadania. É, portanto, uma ação de índole cons-
titucional, que contém uma pretensão de tutela 
jurisdicional.

Encontra-se, assim, voltado a conferir efetivi-
dade a direitos consagrados no texto constitucio-
nal, e que dependem para  ganhar vida, de uma 
providência de natureza legislativa, com a edição 
de lei, ou  administrativa, mediante a elaboração 
da norma regulamentadora. O mandado de injun-
ção caracteriza-se como instrumento voltado a 
superar a inércia legislativa, possibilitando que di-
reitos contemplados no bojo da Lei Maior possam 
ser usufruídos por seus titulares. É um mecanismo 
que visa a dar dinâmica a direitos que se encon-
tram à espera de regulamentação para poderem 
ser exercidos. Uma verdadeira garantia constitu-
cional. 

O objeto do mandado de injunção, na feliz 
expressão de Manoel Jorge e Silva Neto, é trans-
formar o direito abstrato em concreto, resultando 
tal providência “da histórica ausência de efetivida-
de de diversos direitos consagrados em Constitui-
ções brasileiras precedentes, fato que decorreu da 
inércia legislativa”.4 

3  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 
São Paulo: Malheiros. 2006, p. 448/449. 

4  SILVA NETO, Manoel Jorge. Direito Constitucional. 4ª. Ed. Rio de 
Janeiro: Lúmen Juris, 2009, p. 807.

Conforme disposto no art. 5º, LXXI,  são re-
quisitos do mandado de injunção: a) que se trate 
de um direito previsto na Constituição, mais pre-
cisamente, direitos e liberdades constitucionais 
e das prerrogativas referentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania; b) que esses direitos não 
possam ser exercidos, de pronto, por demanda-
rem a edição de norma disciplinadora.

Sobre o tema, surgiram três correntes disso-
nantes. A primeira, mais restritiva, entende que a 
Constituição, ao se referir na norma sob enfoque, 
a prerrogativas “inerentes à nacionalidade, à sobe-
rania e à cidadania”, limita o alcance da expressão 
“direitos e liberdades constitucionais”, a esses direi-
tos. A segunda, restringe a expressão “direitos e 
liberdades constitucionais” aos direitos e garantias 
fundamentais do Título II, da Constituição. A últi-
ma, enaltece que os direitos, liberdades e prerro-
gativas cobertas pelo mandado de injunção não 
são apenas os constantes no Título II, da CF, que 
se refere a direitos e garantias fundamentais, mas 
a quaisquer direitos, liberdades e prerrogativas, 
previstos na Constituição, à razão de que a dicção 
do art. 5º, LXXI, não encerra qualquer restrição.

Importa observar que o  STF perfilhou esta 
última corrente no julgamento dos MI 283/DF e 
232/RJ, que versavam sobre dispositivos consti-
tucionais que consagram direitos fundamentais 
situados fora do Título  II, como é o caso do art. 
195, § 7º, da CF, relativo às imunidades das en-
tidades de assistência social no que diz com as 
contribuições previdenciárias e do art. 8º, § 3º, do 
ADCT,  atinente à indenização devidas a militares 
punidos durante o regime militar.   

De mencionar-se que o campo de incidência 
das omissões inconstitucionais são as normas que 
dependem de regulamentação  para adquirirem 
eficácia plena.  “O mandado de injunção é destina-
do às normas constitucionais de eficácia limitada 
ou reduzida, não possuidoras de normatividade 
suficiente para, de imediato, gerarem seus efeitos, 
necessitando de legislação infraconstitucional”.5

5  FARIA, Luiz Alberto Gurgel. Controle da constitucionalidade na 
omissão legislativa – instrumentos de proteção judicial e seus 
efeitos. Curitiba: Juruá, 2001, p. 84-85. 
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3. A LACUNA TÉCNICA ENQUANTO 
REQUISITO PARA CABIMENTO DO 

MANDADO DE INJUNçãO 

A lacuna técnica pode ser compreendida 
como um vazio, ou seja, um espaço deixado ao le-
gislador infra-constitucional para ser preenchido  
posteriormente, segundo as balizas adrede fixa-
das pelo constituinte, em um verdadeiro processo 
de complementação constitucional. 

Sobre o tema, interessante notar o que aver-
ba Flávia Piovesan:

Para que se compreenda o alcance do 
novo instituto, importa destacar que a conces-
são da injunção está condicionada à uma rela-
ção jurídica de causa e efeito. Vale dizer, à uma 
causa – a falta de norma regulamentadora – a 
ordem jurídica atribui uma conseqüência – a 
inviabilidade do exercício de direitos e liberda-
des constitucionais e das prerrogativas ineren-
tes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Para a concessão do mandado de injun-
ção, há de estar clara esta relação que envol-
ve nexo de causalidade. Como firmado pelo 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
MI 81-6, “a situação de lacuna técnica – que se 
traduz na existência de um nexo causal entre 
o vacum juris e a impossibilidade do exercí-
cio dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 
à soberania e à cidadania – constitui requisito 
necessário que condiciona a própria impetra-
bilidade desse novo remédio instituído pela 
Constituição de 1988”.6

Nas situações em que não há prazo fixado 
para a efetivação da prestação legislativa, o mo-
mento em que se configura a lacuna técnica, como 
requisito para o mandado de injunção, é quando 
a omissão estatal se estende por prazo excessivo 
e irrazoável, retardando em demasia a obrigação 
de fazer que cabe ao ente estatal responsável pela 
edição da norma regulamentadora. 

6 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas. 
Ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado 
de injunção. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 
117-118.

Algumas vezes, a própria Constituição Fede-
ral fixa um prazo para elaboração da lei, como no 
caso do art. 8º, § 3º, do ADCT/CF, que fixou o prazo 
de doze meses da promulgação da Constituição, 
para a regulamentação da reparação econômi-
ca devida aos cidadãos que foram impedidos de 
exercer, na vida civil, atividade profissional, em 
virtude de portarias reservadas do Ministério da 
Aeronáutica.

Em situações deste jaez, decorrido o prazo 
aludido na texto constitucional  para a elaboração 
da norma, não sendo esta editada, configurada 
estará a  lacuna técnica autorizadora do ajuiza-
mento do mandado de injunção.7

4. EFEITOS DA DECISãO PROFERIDA 
NO MANDADO DE INJUNçãO

Há, a propósito do tema, três teorias: teoria 
da subsidiariedade, teoria da independência juris-
dicional e teoria da resolutividade.

Segundo a teoria da subsidiariedade, na 
decisão do mandado de injunção deve o órgão 
julgador se limitar a declarar a mora legislativa, 
cientificando o órgão responsável pela elabora-
ção da norma, nos moldes do que sucede com a  
ação  declaratória de inconstitucionalidade por 
omissão. Esta teoria foi adotada pelo STF em vá-
rios julgamentos. Foi alvo de muitas críticas advin-

7 Calha, nessa altura, lembrança de escólio de Maria Angeles 
Ahumada Ruiz a qual, recordando que os limites válidos para 
jurisdição constitucional coincidem com os da interpretação 
constitucional, mostra caber ao Tribunal Constitucional, no 
âmbito  das omissões legislativas, discernir entre as lacunas 
cujo colmatar é possível por meio das técnicas  hermenêuticas 
e de integração, com relação às quais pode atuar, daquelas cujo 
prenchimento é infraqueável ao órgão jurisdicional, devido a 
limites impostos à função deste. Tais limitações, a autora esclarece, 
são encontradiças quando a: a) regra de direito necessária 
não é dedutível dos princípios e normas constitucionais; b) 
complementação da lacuna constitui exercício de uma opção 
política do legislador; c) utilização da analogia não for possível. 
Significa dizer que o Tribunal Constitucional que, no dizer da 
autora, atua como juiz integrador, poderá suprir a lacuna com a 
formulação do direito aplicável pelo menos em duas hipóteses, 
quais sejam, quando tal for de possível extração, a partir do 
conteúdo valorativo das regras e princípios constitucionais, e 
quando for cabível o emprego do critério analógico (apud NOBRE 
JÚNIOR, Edílson P. Mandado de injunção: duas décadas de 
vigência de uma garantia constitucional. Revista dos Tribunais,  
vol.  881,  p.50-51, março, 2009). 
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das da doutrina, que nela percebeu que o STF não 
estava reconhecendo ao mandado de injunção a 
sua verdadeira majestade, igualando-o à ação de 
inconstitucionalidade por omissão. Entendeu-se 
que não fazia o menor sentido o constituinte ter 
concebido dois institutos com idêntica finalidade.  

Pela teoria da independência jurisdicional, 
a natureza da decisão proferida no mandado de 
injunção é constitutiva erga omnes, e nesta trilha, 
cabe ao órgão jurisdicional editar uma norma ge-
ral, para reger todas as situações idênticas, esten-
dendo-se a terceiros. A decisão judicial, assim, tem 
o caráter de norma geral, que transcende o caso 
concreto, atuando o Judiciário como verdadeiro 
legislador. Esta teoria foi alvo de acerbas críticas, 
principalmente, por afronta ao princípio da sepa-
ração dos poderes. 

Para a teoria da resolutividade, a decisão no 
mandado de injunção é constitutiva inter partes, 
em relação à edição da norma regulamentadora. 
O órgão jurisdicional deve decidir o caso que se 
lhe apresenta, de modo a possibilitar uma efetiva 
fruição dos direitos constitucionais pendentes de 
regulamentação. É a decisão do caso concreto.

Esta tese é defendida Canotilho, ao sustentar 
que o mandado de injunção não tem por objeto 
uma pretensão a uma emanação, a cargo do juiz, 
de uma regulação legal complementadora com 
eficácia “erga omnes”. O mandado de injunção 
apenas viabiliza, num caso concreto, o exercício 
de um direito ou liberdade constitucional pertur-
bado pela falta parcial de lei regulamentadora. Se 
a sentença judicial pretendesse ser uma norma-
ção com valor de lei ela seria nula (inexistente) por 
usurpação de poderes.8  

No mesmo sentido, a lição de Maria Helena 
Diniz:

A tarefa integradora ou de col-
matação de lacunas  é criadora, no 
sentido de criar como algo explícito, 
algo já implícito no sistema jurídico, 
estabelecendo-se uma norma indivi-
dual relativa à hipótese não regula-

8 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. Coimbra. 
Almedina, 1993.

mentada, submetida à apreciação do 
Judiciário. Não cria direito novo, mas 
apenas uma norma individual que se 
aplica só ao caso que lhe deu origem. 
O Judiciário, portanto, não daria uma 
decisão substituindo o legislador eli-
minando a lacuna técnica, nem tam-
pouco recomendaria ao legislador a 
feitura da lei”.9

Não destoa deste pensar Rodrigo Mazzei:

Se o mandando de injunção provocasse a 
criação de norma abstrata, passível de imposição 
a todos, a decisão do writ estaria fazendo vezes de 
legislação, e poderia se dizer que o Judiciário cum-
priu função que não é sua. Mas, nos termos do que 
estamos a afirmar, não é isso  que ocorre, diante 
da limitação dos efeitos da decisão proferida no 
mandado de injunção que ocupa espaço apenas 
no caso concreto, aguardando que a lei venha no 
futuro regular abstratamente a questão de forma 
definitiva.10

Sobre a natureza jurídica da decisão do man-
dado de injunção, Alexandre de Moraes traz as 
várias posições em relação aos efeitos do manda-
do de injunção, afirmando que podem essas ser 
agrupadas em dois grandes grupos: concretista e 
não concretista.

Pela posição concretista, presentes os requi-
sitos constitucionais exigidos para o mandado 
de injunção, o Poder Judiciário, por meio de uma 
decisão constitutiva, declara a existência da mora 
legislativa e implementa o exercício do direito 
constitucionalmente previsto, até que sobreve-
nha a regulamentação do poder competente. Esta 
posição se dividiria em concretista geral e concre-
tista individual. Pela primeira, a decisão do Poder 
Judiciário terá efeitos erga omnes, implementando 
o exercício da norma constitucional por meio de 
uma normatividade geral até que a omissão seja 
suprida pelo poder competente. Nos termos da 
concretista individual, a decisão do Poder Judiciá-

9  DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. , 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1992, p. 40.

10 MAZZEI, Rodrigo. Mandado de Injunção. Ações Constitucionais 
DIDIER JÚNIOR, Fredie (coord). Salvador: JusPodium, 2006, p. 
135-196.
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rio só produzirá efeitos  para o autor do mandado 
de injunção, que poderá exercitar plenamente o 
direito, liberdade ou prerrogativa prevista na nor-
ma constitucional.11 

5. TRAçOS DISTINTIVOS ENTRE 
O MANDADO DE INJUNçãO 

E A AçãO DECLARATÓRIA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE POR 

OMISSãO

Ambos os instrumentos, como já assinalado,  
encontram-se ligados ao fenômeno da inércia le-
gislativa. Todavia, algumas diferenças podem ser 
apontadas entre os dois institutos.

A ação declaratória de inconstitucionalidade 
por omissão insere-se no contencioso jurisdicional 
abstrato, de competência exclusiva do Supremo 
Tribunal Federal. Declarada a inconstitucionalida-
de por omissão, a conseqüência variará de acordo 
com o órgão responsável pela omissão: a) se for o 
Poder Legislativo,  será dada ciência para adoção 
das providências necessárias; b) em se tratando 
de órgão administrativo, para adotar a providên-
cia, no prazo de trinta dias, na forma preconizada 
no art. 103, § 2º, da CF.

O Poder Legislativo, cientificado formalmen-
te de sua inércia, pode supri-la, ou não, eis que não 
está sujeito a qualquer prazo. Situação diferente é 
a da administração pública, que se não adotar as 
providências tendentes a suprir sua inércia, sujeita 
o agente público à responsabilização criminal, por 
desobediência ou prevaricação, ex vi dos arts. 330 
e 319, do Código Penal, respectivamente.

A ação de inconstitucionalidade por omissão 
não se encontra vinculada a qualquer direito sub-
jetivo, dado que se relaciona a processo objetivo, 
vocacionada que está à defesa da incolumidade 
da Constituição. A natureza da decisão é sempre 
declaratória e com efeitos erga omnes.

11 MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil interpretada e 
legislação constitucional. São Paulo:  Atlas, 2002,  p. 421-422.

Os legitimados ativos encontram-se elenca-
dos no art. 103, inciso I a IX, da Constituição Fe-
deral. 

No mandado de injunção, diferentemente, 
configura instrumento constitucional voltado para 
proteger direito subjetivo constitucionalmente 
previsto e dependente de norma integradora. 
Reconhecida a omissão legislativa pelo órgão ju-
risdicional competente, este, segundo a teoria da 
resolutividade,  editará a norma para tornar eficaz 
e operante o direito consagrado na Constituição, 
de modo a integrá-lo à ordem jurídica, retirando-
o da letargia em que se encontrava à míngua da 
norma regulamentadora pertinente, de modo a 
conferir-lhe efetividade.

O mandado de injunção liga-se, pois,  à rea-
lização de direito ou liberdade obstada pela falta 
de norma integradora, podendo a decisão ser de 
natureza mandamental, constitutiva ou condena-
tória, a depender da situação concreta, com efei-
tos, a princípio,  incidenter tantum e inter partes. 

Neste sentido o pensar de Carlos Gal Garcia:

O mandado de injunção, dando 
legitimidade constitucional à cláusu-
la de regulamentação, vai permitir ao 
Poder Judiciário suprir a omissão ad-
ministrativa. Mas, para que seja efetiva 
a injunção, a sentença deve ir além da 
determinação de regulamentar, para 
prever e suprir as omissões, criando o 
Juiz ou Tribunal o regulamento exigi-
do. É a justiça  do caso concreto, carac-
terística da Justiça da Equidade, mas 
lhe é superior, porque complementa 
o que falta à norma legal. Tal decisão, 
assim, implica julgamento por equida-
de, ou seja, fora das regras do direito 
positivo. A decisão  complementará a 
norma, ou explicitará o que estava es-
crito com eficácia condicionada.12

A legitimidade ativa é reconhecida a qual-
quer pessoa física ou jurídica, que alegue titula-
rizar o direito previsto constitucionalmente obs-
tado pela ausência de norma regulamentadora. 
É concedido a quisquis populo. De mencionar-se, 

12 GARCIA, José Carlos Cal. O mandado de injunção. O Estado do 
Paraná. Curitiba, 16.10.88.
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ainda,  a legitimação coletiva para o mandado de 
injunção.

A competência para processar e julgar esta 
ação de índole constitucional  pode ser do Supre-
mo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “q” e II, “a”); do 
Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, “h” e 
121, § 4º, V) e dos Tribunais de Justiça Estaduais 
(CF, art. 125, § 1º).

6. A DECISãO DE PROCEDÊNCIA 
DO MANDADO DE INJUNçãO E A 

DECISãO DO JUIZ QUE, DIANTE DO 
CASO CONCRETO, SUPRE A LACUNA 

LEGISLATIVA PARA EFETIVAR O 
DIREITO FUNDAMENTAL 

É induvidoso que o juiz, ao examinar uma 
postulação formulada no bojo de uma ação de 
qualquer natureza, pode dar eficácia imediata 
a direito fundamental quando este dependa de 
regulação por lei. E a razão é bem simples. Se há 
normas que violam princípios e dispositivos ati-
nentes aos direitos fundamentais existem tam-
bém omissões, vácuos legislativos que, de igual 
modo, vulneram princípios e direitos consagrados 
na Constituição Federal. 

Por outro falar, a Lei Maior pode ser afron-
tada não apenas por ação do legislador, ao editar 
norma incompatível com a Constituição, como 
também por sua omissão, ao deixar de elaborar 
a norma necessária ao exercício de direito consti-
tucionalmente previsto. Por isso, não há qualquer 
razão para se admitir o controle de constituciona-
lidade de lei e não se admitir o controle em face da 
inércia legislativa. Se ao juiz cabe o controle das 
leis, podendo afastar, no caso concreto, sua apli-
cação, por considerá-la inconstitucional – isto sem 
tratar do controle concentrado de constituciona-
lidade, que cabe, com exclusividade ao STF - , é 
natural que lhe caiba a missão de atuar quando a 
ausência de lei estiver obstaculizando a efetivação 
de um direito constitucional. 

As omissões do legislador que impedem a 
fruição de direito fundamental são consideradas 
inconstitucionais, em face da própria força norma-

tiva da Constituição. Não há na Constituição nor-
ma desprovida de eficácia. Todas as normas cons-
titucionais são dotadas de eficácia, em medidas 
diferentes, mas todas portam eficácia mínima. 

Assim, omitindo-se o legislador de elaborar 
a norma infraconstitucional necessária à fruição 
de direito consagrado na Constituição Federal, 
pode esta omissão ser reconhecida e suprida ju-
dicialmente, não apenas através do mecanismo 
constitucional do mandado de injunção (CF, art. 
5º, LXXI), como também, no caso concreto, pode o 
juiz conferir eficácia imediata a direito fundamen-
tal quando este dependa de regulação por lei. 

Neste último caso, sua conduta encontra-
rá fundamento de validade no princípio da ina-
fastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 
5º,  XXXV, da CF, e na garantia do amplo acesso 
à justiça, também uma garantia constitucional, 
contemplada no art. 5º, LV, da CF. Imperioso des-
tacar, outrossim, em prol deste entendimento, 
que a Constituição Federal, como já mencionado,  
determina, em seu art. 5º, § 1º, que as normas de-
finidoras de direitos e garantias fundamentais têm 
imediata aplicação, ou seja, não se admite poster-
gações em matéria de direitos fundamentais. 

Ao juiz, portanto, não é dado deixar de deci-
dir à míngua de lei regulamentadora de um direi-
to previsto ou decorrente da Constituição Federal. 
Assim, como lhe cabe controlar a constitucionali-
dade da norma infraconstitucional, cabe-lhe, de 
igual, o controle da omissão que inviabiliza a efeti-
vação de um direito fundamental, sendo vedado, 
consoante noção cediça, o non liquet.

Vale trazer ao lume a posição de Marinoni 
sobre o tema: 

“Por conformação da lei não se pode en-
tender simplesmente interpretação de acordo 
ou adequação da lei à Constituição. Nas hipó-
teses de declaração de inconstitucionalidade e 
de supressão de omissão constitucional há uma 
conformação da legislação (embora não exata-
mente da lei) às normas constitucionais.

Mas a conformação da lei ou da legisla-
ção faz com que o juiz crie, mediante a inter-
pretação ou o controle da constitucionalidade, 
uma norma jurídica para justificar sua decisão.
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Trata-se de propor, na verdade, a conhe-
cida distinção entre norma, vista como texto da 
lei, e norma jurídica, compreendida como inter-
pretação do texto legal, deixando-se claro, no 
entanto, que tal norma jurídica não é apenas a 
expressão da interpretação da lei, mas também o 
resultado do controle de constitucionalidade”.13

Resulta inequívoco, portanto, o  juiz não ape-
nas pode, mas deve, dar eficácia imediata a direito 
fundamental quando este dependa de regulação 
por lei, porque já se encontram de há muito supe-
radas as clássicas concepções de jurisdição, como 
a de Chiovenda, segundo a qual o juiz atua a von-
tade concreta da lei, ou a de Carnelutti, para quem  
o juiz cria a norma individual para o caso concreto, 
relacionada com a justa composição da lide,  que 
dominaram até meados do século XIX, engendra-
das sob a égide do Estado Liberal, no qual vigora-
va o primado da supremacia da lei.

Na concepção contemporânea de jurisdição, 
cabe ao juiz dar tutela aos direitos, outorgando-
lhes a devida proteção, através de várias técnicas, 
como a interpretação conforme, a declaração par-
cial de nulidade sem redução de texto e, princi-
palmente, suprindo a omissão obstaculizadora da 
realização do direito fundamental à tutela jurisdi-
cional, construindo a norma jurídica do caso con-
creto, de acordo com os preceitos constitucionais, 
preenchendo o vazio deixado pelo legislador. 

A diferença entre a decisão de procedência 
do mandado de injunção (que edita a norma) da 
decisão do juiz que, diante do caso concreto, su-
pre a lacuna legislativa para efetivar o direito fun-
damental, reside, em primeiro lugar, na compe-
tência do órgão jurisdicional. A competência para 
processar e julgar o mandado de injunção vem es-
tabelecida no texto constitucional, nos arts. 102, I, 
“q” e II, “a”,  105, I, “h” e 121, § 4º, V, da Constituição 
Federal, sendo que se admite, na esfera estadual, 
que os Estados-membros encerrem previsão, em 
suas constituições, a respeito do órgão competen-
te para decidir o mandado de injunção em face de 

13 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de direito processual civil, 
vol. 1, teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006, p. 96.

omissão regulamentadora de norma  constitucio-
nal estadual.

Na ação em que se reclama a supressão da la-
cuna legislativa para efetivar direito fundamental, 
qualquer juiz, ao qual for distribuída a ação, pode 
dar concreção ao direito fundamental não regu-
lamentado, e isto porque não há na Constituição 
norma destituída de eficácia.

 A outra diferença que pode ser apontada 
entre essas duas situações reside na coisa julga-
da, excluída a teoria da subsidiariedade, em que a 
decisão proferida no mandado de injunção limita-
se apenas à declaração da omissão e conseqüente 
cientificação do órgão responsável pela edição da 
norma. 

A coisa julgada, no mandado de injunção, 
quando a decisão vai além da simples constata-
ção da mora legislativa, é diferente do que ocorre 
na sistemática do processo civil (CPC, arts. 467 a 
475). Fala-se aqui na coisa julgada transitória, ou 
seja, a decisão proferida no mandado de injunção, 
prevalece até a edição da lei. 

O STF, no julgamento do MI 283-5, delibe-
rando sobre a indenização prevista nas situações 
alcançadas pelo art. 8º, § 3º, do ADCT, por maioria, 
determinou que se processasse no Juízo comum 
a liquidação da indenização devida, deliberando 
sobre a coisa julgada, enfatizando que a conde-
nação não prevaleceria sobre a legislação super-
veniente, na hipótese da última ser mais benéfica 
para o impetrante.

Significativa parcela dos ministros do STF, 
entendeu, nesse julgamento, que estaria se for-
mando uma coisa julgada transitória, na medida 
em que editada a lei, o impetrante se submeteria 
imediatamente ao seu império, abandonando a 
posição jurídica que lhe fora outorgada pelo refe-
rido julgamento. 

Vale transcrição o seguinte excerto do voto 
do Ministro Sydney  Sanches: 

“... enquanto não vier a lei, pode ser 
concedida a reparação  em perdas e danos, na 
forma da lei civil, com o advento da lei, ela é 
que se operará. E se a coisa julgada se formar 
desse modo, não se poderá falar em violação 
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da coisa julgada, com aplicação da lei nova, fu-
turamente.” 

E do voto do Ministro Aldir Passarinho:

“Meu voto é acompanhando o Senhor 
Ministro Relator, mas também com a restri-
ção formulada no voto do Senhor Ministro 
Sydney Sanches. Com relação a essa restrição 
que igualmente faço, a vantagem é que, em-
bora possam vir a ser estabelecidos critérios 
diversos, pelos juízes, ao decidirem cada caso 
concreto, todos eles virão, ao final, quando 
vier a ser sancionada a lei, aos parâmetros 
nela fixados, evitando-se, assim, disparidade 
de tratamento. E, de qualquer sorte, a Consti-
tuição estabelece que é a lei que disciplinará 
a matéria, ao dizer: ‘de acordo com o que a lei 
determinar’. Estamos, então, na verdade, an-
tecipando os direitos que reconhecemos, em 
tese, existentes, com as indenizações cabíveis, 
à falta de uma norma regulamentar, mas, ao fi-
nal, todos se enquadram a partir da vigência da 
lei, ao que nela vier estabelecido. O princípio 
legal previsto na Constituição é o de estabele-
cer normas gerais, e estas, portanto, deverão 
abranger todos os casos, embora, até então, 
possam gerar critérios diferentes”.

A divergência, como bem esclarece Rodri-
go Reis Mazzei, não está no fato de que a coisa 
julgada poderá ser alterada pela legislação pos-
terior, mas apenas no fato de que, na primeira 
proposição, a lei superveniente somente poderá 
beneficiar o impetrante, agregando-se bônus, ou 
seja, permitiu-se uma expansão objetiva na coisa 
julgada a partir da legislação que virá. A segunda 
posição, indica que a coisa julgada será transitória 
e vigorará apenas até que a legislação faltante en-
tre em vigor.14

O que ocorre no mandado de injunção é 
justamente isso. O beneficiário da decisão fica 
amparado por esta até que seja editada a norma 
regulamentadora, não se lhe aplicando a coisa jul-
gada, nos termos em que concebida pelo art. 468, 
do CPC. Daí dizer-se que se trata de coisa julgada 
transitória, destinada a viger até a supressão da 
lacuna legislativa. Editada a lei, todas as situações 

14 MAZZEI, Rodrigo. Mandado de Injunção. Ações Constitucionais 
DIDIER JÚNIOR, Fredie (coord). Salvador: JusPodium, 2006, p. 
135-196.

nela definidas passam a se submeter à sua inexo-
rável regência. 15

Diante do sumariado, tem-se que distintos 
são os regimes da coisa julgada no que pertine à 
decisão proferida no mandado de injunção e à de-
cisão do juiz que, diante do caso concreto, supre 
a lacuna legislativa para dar efetividade ao direito 
fundamental. Nesta situação, a coisa julgada não 
sofre qualquer modulação. Submete-se ao regime 
da coisa julgada delineado pelo Estatuto Proces-
sual Civil, nos arts. 467 a 475.

7. O MANDADO DE INJUNçãO 
SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O exame das decisões do Supremo Tribunal 
Federal ao longo de mais de vinte anos da promul-
gação da Constituição Federal demonstra uma no-

15 Como sustenta com inteira acerto Mazzei: Entrando em 
vigor a regulamentação, todos por ela abrangidos devem ter 
tratamento igual, em homenagem ao princípio da isonomia. 
Dentro do plano constitucional, a questão fica mais evidente 
pois, ao mesmo tempo em que a Carta Magna prega a 
igualdade e que aquele direito (agora regulamentado) emana 
do seu ventre, poderíamos ter situações desiguais, em razão de 
uma decisão judicial ser mais abrangente que a própria norma 
atrelada à Constituição, o que se deve censurar, em razão da 
unicidade pregada. A decisão judicial estaria por desagregar a 
própria Constituição Federal em um dos seus cânones, que é a 
aplicação de suas normas igualmente para os que nelas possam 
se inserir.

 Portanto, a transitoriedade da decisão do mandado de injunção 
está ligada umbilicalmente à função exercida pelo Judiciário, 
que jamais pode tomar para si em definitivo a função do 
Legislativo, situação que iria ocorrer caso a coisa julgada  do 
writ  prevalecesse para manter ao impetrante uma situação  
de privilégio, não prevista na própria lei que motivou aquele 
preenchimento precário no passado.

 Dessa forma, corroboramos Barbosa Moreira, ao afirmar que: 
‘No meu entendimento, o mandado de injunção, por si mesmo, 
tem ou deve ter a finalidade de permitir a formulação de uma 
regra provisória. No próprio conteúdo da decisão (embora, 
evidentemente, não seja necessário que o órgão judicial o 
diga expressamente, porque está, a meu ver, na natureza das 
coisas), o que ficou decidido e coberto pela coisa julgada é o 
seguinte: enquanto não vier a norma regulamentadora, editada 
pelo órgão competente para o caso concreto a disciplina será 
aquela. Implicitamente, quando vier a norma regulamentadora, 
essa norma se estenderá a todos os casos que apresentem as 
mesmas características, inclusive àqueles que, porventura, 
tenham si do objeto de cognição e decisão, através do 
mandado de injunção. Assim, não vejo perigo grave de colisão 
entre a coisa julgada, numa determinada hipótese, e a norma 
regulamentadora porventura superveniente.



112

Escola de Magistratura Federal da Primeira Região

tável  evolução na compreensão deste importante 
instituto jurídico que é o mandado de injunção.

Na ausência de qualquer previsão normati-
va a respeito do rito processual do mandado de 
injunção, surgiu entendimento doutrinário no 
sentido de que não seria possível o manejo deste 
instrumento, negando, por conseguinte,  a auto-
aplicabilidade da garantia constitucional. 

Na QO no MI 107-3/DF, o STF suplantando 
discussões doutrinárias da época, firmou o  enten-
dimento de aplicar-se-ia, no que coubesse, a for-
ma procedimental do mandado de segurança. 

A partir do julgamento do  MI 102/PE, passou 
o STF a admitir a impetração coletiva.

No MI 361/RJ, onde se debatia questão alu-
siva à fixação dos juros reais (CF, art. 192, § 3º), 
tratou o STF  da configuração da mora legislativa 
exigência o transcurso de período razoável e a re-
levância da matéria.

Por muitos anos o STF permaneceu aferra-
do à idéia de que não era possível viabilizar-se o 
exercício do direito ou liberdade constitucional ou 
prerrogativa atinente à nacionalidade, soberania e 
a cidadania, tendo o mandado de injunção o efeito 
de dar ciência da omissão ao órgão competente. 
A mesma providência adotada na ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão julgada proce-
dente. O fundamento desta compreensão residia 
no argumento segundo o qual se o STF não po-
deria em sede de ação direta de inconstitucionali-
dade por omissão, na qual se realiza um controle 
abstrato de constitucionalidade,  suprir o silêncio 
legislativo, editando a lei do caso concreto. Com 
maior razão isso não poderia ocorrer no âmbito 
do mandado de injunção, em que a competência 
para sua análise é pulverizada entre os tribunais e 
pode ser encetado por qualquer pessoa. 

Neste mesmo mandado de injunção, impe-
trado por um ex-militar da Aeronáutica, impedido 
de exercer atividade profissional na vida civil, em 
razão das Portarias Reservadas do Ministério da 
Aeronáutica, a que alude o art. 8º, § 3º, do ADCT, 
ao escopo de obter do STF norma individualizada 
que lhe assegurasse, enquanto não editada a lei 
referida norma transitória, a reparação econômica 
ali preconizada, o STF manteve-se fiel ao entendi-

mento de que a declaração da inconstitucionali-
dade da omissão normativa deveria ser comuni-
cada ao órgão competente. 

Não obstante cientificado para legislar em 
razão do MI 283/DF, o Congresso Nacional não 
saiu de sua letargia, tendo o STF, diante deste si-
lêncio eloqüente, assentado a possibilidade de os 
impetrantes ajuizarem as respectivas demandas 
perante o juízo competente, o qual caberia ve-
rificar a adequação da situação fática à abstrata-
mente prevista na norma constitucional e fixar o 
montante da indenização devida.

Todavia, adotou uma providência até então 
inédita. Decidiu assinar o prazo de 45 dias, acres-
cido de mais 15 dias, para a sanção presidencial, 
para que fosse elaborada a lei reclamada pelo dis-
positivo transitório, Ultrapassado tal prazo, sem 
que fosse  promulgada a lei, seria reconhecido ao 
impetrante a possibilidade de ajuizar demanda 
contra a União ao fito de obter sentença líquida de 
condenação à reparação constitucional, deixando 
claro que a superveniência de lei não afetaria a 
coisa julgada, nos termos já expostos.

No julgamento do MI 232, outra inovação. 
Pretendia a impetrante, entidade privada de as-
sistência social,  lhe fosse reconhecida a imuni-
dade preconizada no art. 195, § 7º, da CF. O STF, 
em desalinho com a orientação até então conso-
lidada, determinou que fosse fixado prazo de seis 
meses para as providências legislativas a cargo do 
Congresso Nacional. Transcorrido tal prazo, sem 
adoção da indigitada providência, a impetrante 
passaria a fruir a imunidade, nos moldes previstos 
constitucionalmente. 

Posteriormente, defrontando-se com o jul-
gamento do MI 20-4/DF, impetrado por entidade 
sindical representativa dos servidores públicos, 
ao fito de ver assegurado o exercício do direito de 
greve, em face da norma contida no art. 37, VII, da 
CF, o STF  deu uma guinada, limitando-se à mera 
declaração da omissão legislativa, com comunica-
ção ao Poder Legislativo.

Sinalizando um retrocesso em relação à pos-
tura que vinha adotando, o STF, ao apreciar o MI 
444-7/MG, impetrado por servidores públicos es-
tatutários, exercentes de atividades tidas como in-
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salubres, pleiteavam a implementação da norma 
contida na redação originária do art. 40, § 1º, da 
CF, consistente na concessão de aposentadoria 
com tempo especial. O STF  “lavou as mãos”, 
vindo a desposar o entendimento de que o dis-
positivo constitucional entelado não representa-
va um dever, mas uma faculdade de legislar, daí 
haver concluído pela impossibilidade jurídica do 
mandado de injunção. 

Com isso, a Suprema Corte esvaziou e des-
virtuou este magno instituto, que é o mandado 
de injunção, retirando-lhe toda a dignidade que 
ornou sua concepção, subtraindo toda sua gran-
deza, negando-o como instrumento inerente ao 
Estado Democrático de Direito, inutilizando-o na 
prática, quase o sepultando.

Mais recentemente, esta postura, felizmente,   
sofreu uma reviravolta. 

No MI 721-7/DF, impetrado por uma servi-
dora do Ministério da Saúde, que exercia, desde 
outubro de 1986, a função de auxiliar de enferma-
gem, ao desiderato de obter aposentadoria espe-
cial, em virtude de haver laborado em atividade 
insalubre pelo prazo previsto em lei, em que foi 
pleiteada a aplicação do regime geral de previ-
dência social, ante a ausência da lei complemen-
tar preconizada no art. 40, § 1º, da CF.. 

O STF, destoando da diretriz que até então 
vinha seguindo, deferiu parcialmente a pretensão, 
para assegurar o direito da impetrante à aposen-
tadoria especial, determinando que se lhe aplicas-
se ante a omissão verificada, o mesmo regramen-
to dos segurados do regime geral de previdência 
social.

Em seguida, sobrevieram os MI 670/ES, 708/
DF e 712/PA impetrados por entidades sindicais, 
em que pleiteiam o exercício do direito de greve 
no serviço público. O Suprema Corte, então, supe-
rando os precedentes consubstanciados na sim-
ples declaração da omissão inconstitucional traça 
uma disciplina provisória para a situação, consis-
tente em determinar a aplicação, no que couber, 
das disposições da Lei 7.783/1989, que regula o 
direito de greve no setor privado, enquanto não 
for editada a lei sobre a matéria.

Este entendimento ao qual se  outorgou 
eficácia erga omnes, atribuiu, no âmbito federal, 
competência para o STJ e os Tribunais Regionais 
Federais conhecer dissídios relativos à greve, va-
riando a competência jurisdicional de acordo com 
o âmbito desta, se federal, estadual ou municipal, 
competindo aos tribunais de justiça no caso de 
greves de servidores estaduais, municipais ou dis-
tritais. 

Duas premissas relevantíssimas foram fixa-
das neste julgamento, que configura um verda-
deiro divisor de águas na história do mandado de 
injunção no ordenamento jurídico nacional: i) o 
Poder Judiciário, no julgamento do mandado de 
injunção, mediante interpretação produz norma 
jurídica; ii) a produção da norma jurídica não afeta 
o dogma da separação de poderes. 

Isso é fundamental e abre caminho  para 
uma evolução sem precedentes na compreensão 
do mandado de injunção, constituindo mais um 
passo na consolidação da democracia participati-
va em nosso país. 

Essas decisões revelam que o STF tem ado-
tado a posição concretista, a que aludimos linhas 
atrás, não só declarando a mora legislativa, mas 
também garantindo ao jurisdicionado a fruição 
do benefício postergado. 

É absolutamente central ressaltar que o STF, 
no julgamento dos mandados de injunções  ati-
nentes à greve dos servidores públicos, deu efi-
cácia erga omnes à decisão, o que representa a 
superação de um entendimento já consolidado 
no sentido da limitação às partes dos efeitos da 
decisão proveniente do mandado de injunção. 
Acenou-se, com esta decisão, para a adoção da 
teoria da independência jurisdicional, tornando 
factível a supressão de lacunas inconstitucionais 
do ordenamento jurídico, o que somente poderia, 
em tese, ser feito mediante ação direta de incons-
titucionalidade por omissão.

Vale mencionar que pende de apreciação, no 
STF, mandados de injunção impetrados por asso-
ciações de juízes, em que se pretende o reajuste 
dos subsídios, em face da não edição da lei preco-
nizada no art. 37, X, da Constituição. Se acatados 
os writ injuntivos, haverá, forçosamente, uma ex-
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pansão da decisão a toda a magistratura nacional, 
pois não haveria como conceber que apenas uma 
parte de seus integrantes tivesse reajustados os 
seus subsídios.

Começa o STF a resgatar, enfim, a magnitude 
deste instituto  no contexto da democracia brasi-
leira, pondo cobro às omissões do Poder Público 
em face das quais surgiram as garantias consti-
tucionais ora examinadas, com o desiderato de 
restaurar a plena eficácia da Constituição Federal, 
pondo em destaque  a importantíssima missão do 
Judiciário na realização dos direitos constitucio-
nalmente previstos.

8. A SUPERAçãO DO DOGMA DA 
SEPARAçãO DE PODERES

Cumpre advertir, inicialmente, que a expres-
são separação de poderes não é a que melhor ex-
pressa a organização do Estado, dado que o poder 
estatal é uno e indivisível. Daí ser mais apropriado 
falar em separação de funções e não de poderes, 
vez que todos os poderes a ela devem vassalagem. 
Nessa toada, pode-se afirmar que o poder estatal 
é um só, consubstanciado na Constituição. 

Invencível a convicção, diante do até aqui 
exposto, que o Judiciário, no mandado de injun-
ção, ao superar a falta de regulamentação de uma 
norma constitucional cria, na verdade, norma ju-
rídica, sem que com isso se possa legitimamente 
afirmar que estaria a atentar contra a separação 
de poderes, que deve ser compreendida não mais 
como algo absoluto e estático, mas numa concep-
ção dinâmica. Não se poderia dizer que o Judiciá-
rio, ao conferir efetividade à norma constitucional, 
estaria usurpando poder. Muito ao contrário, está 
ele exercendo a missão que lhe foi confiada pelo 
Constituinte originário, de guardião da Constitui-
ção, que implica, necessariamente,  controle das 
omissões do Legislativo e das inércias do Execu-
tivo, não sendo legítimo invocar a separação de 
funções como um obstáculo ao exercício de sua 
tarefa constitucional. 

Vale registrar, pela sua relevância, fragmento 
expressivo do voto do Min. Eros Grau, proferido 
no MI 712/PA: 

40. O Poder Judiciário, no mandado de 
injunção, produz norma. Interpreta o direito, 
na sua totalidade, para produzir a norma de 
decisão aplicável à omissão. É inevitável, po-
rém, no caso, seja esta norma tomada como 
texto normativo que se incorpora ao ordena-
mento jurídico, a ser interpretado/aplicado. 
Dá-se, aqui, algo semelhante ao que se há de 
passar com a súmula vinculante, que, editada, 
atuará como texto normativo a ser interpreta-
do/aplicado.

41. Ademais, não há que falar em agres-
são à “separação dos poderes”, mesmo porque 
é a Constituição que institui o mandado de in-
junção e não existe uma assim chamada “sepa-
ração dos poderes” provinda do direito natural. 
Ela existe, na Constituição do Brasil, tal como 
nela definida. Nada mais. No Brasil, vale em 
matéria de independência e harmonia entre os 
poderes e de “separação dos poderes”, o que 
está escrito na Constituição, não esta ou aque-
la doutrina em geral mal digerida por quem 
não leu Montesquieu no original.

42. De resto, o Judiciário está vinculado 
pelo poder-dever de, no mandado de injunção, 
formular supletivamente a norma regulamen-
tadora faltante.

Avulta em relevância trazer à liça o teor da 
manifestação de Flávio Piovesan:

Não há dúvida de que o sucesso do man-
dado de injunção requer uma leitura renovada 
do princípio da separação de poderes.

Na ótica tradicional, este princípio cons-
titucional tem sido elevado a um dos maiores 
obstáculos à efetivação do mandado de injun-
ção.

Na doutrina constitucionalista, há aque-
les que apostam  na ineficácia social  do man-
dado de injunção, com a justificativa de  que 
se trata de um instituto que exorbitou  o linea-
mento das limitações dos Poderes. Neste racio-
cínio, não tem o Poder Judiciário obrigação de 
interferir em atos de exclusiva competência do 
Legislativo, sob pena de distorção da concep-
ção da tripartição dos Poderes. Alega-se, ainda 
que, diante de um poder constituído com a 
função precípua de editar leis, como é o caso 
do Legislativo, não se pode admitir a transfe-
rência do encargo de legislar para outro poder 
totalmente despreparado para o exercício des-
te mister e já integralmente absorvido pelas 
funções de exercer a jurisdição.
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Acentue-se, todavia, que no mandado 
de injunção não há a transferência do encargo 
de legislar para o Poder Judiciário, posto que 
não cabe ao Judiciário elaborar normas gerais 
e abstratas, mas tão-somente tornar viável o 
exercício de direitos e liberdades constitucio-
nais no caso concreto. O Poder Judiciário as-
sume assim, embora em dimensões mais alar-
gadas, sua função típica e própria, qual seja, a 
função jurisdicional, respondendo satisfatoria-
mente ao caso concreto.16 

Urge, pois, que se compreenda o princípio 
da separação dos poderes, em sua dimensão con-
temporânea, não como um fim em si mesmo, mas 
um meio para a efetivação da Constituição, com 
um  Judiciário comprometido  com o princípio da 
prevalência da Constituição e com seu sistema de 
valores, máxime no que diz com a garantia da re-
alização dos direitos fundamentais e dos ideais de 
justiça. 

9. CONCLUSÕES

A Lei Maior pode ser afrontada não apenas 
por ação do legislador, ao editar norma incompa-
tível com a Constituição, como também por sua 
omissão, ao deixar de elaborar a norma necessá-
ria ao exercício de direito constitucionalmente 
previsto. Por isso, não há qualquer razão para se 
admitir o controle de constitucionalidade de lei e 
não se admitir o controle em face da inércia legis-
lativa. Se ao juiz cabe o controle das leis, poden-
do afastar, no caso concreto, sua aplicação, por 
considerá-la inconstitucional – isto sem tratar do 
controle concentrado de constitucionalidade, que 
cabe, com exclusividade ao STF - , é natural que 
lhe caiba a missão no instante em que a ausência 
de lei estiver obstaculizando a efetivação de um 
direito constitucional. 

A coisa julgada, no mandado de injunção, 
quando a decisão vai além da simples constata-
ção da mora legislativa, é diferente do que ocorre 
na sistemática do processo civil (CPC, arts. 467 a 

16  PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas. 
Ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado 
de injunção. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 
150-151.

475). Fala-se aqui na coisa julgada transitória, ou 
seja, a decisão proferida no mandado de injunção, 
prevalece até a edição da lei. 

O Judiciário, no mandado de injunção, ao 
superar a falta de regulamentação de uma norma 
constitucional cria, na verdade, norma jurídica, 
sem que com isso se possa legitimamente afirmar 
que estaria a atentar contra a separação de pode-
res, que deve ser compreendida não mais como 
algo absoluto e estático, mas numa concepção di-
nâmica. Não se poderia dizer que o Judiciário, ao 
conferir efetividade à norma constitucional, esta-
ria usurpando poder.

Acenou o STF,  na  decisão a respeito da 
greve dos servidores públicos, para a adoção da 
teoria da independência jurisdicional, tornando 
factível a supressão de lacunas inconstitucionais 
do ordenamento jurídico, o que somente poderia, 
em tese, ser feito mediante ação direta de incons-
titucionalidade por omissão.

No cenário das omissões inconstitucionais, 
desponta o writ injuntivo como a única ação 
constitucional apta a possibilitar o exercício de 
direitos constitucionalmente proclamados e que 
demandam para sua realização, a edição de nor-
ma integradora, que lhes retire do marasmo em 
que se encontram e que abandonem o mundo da 
fantasia para ingressar no mundo real, como um 
adeus às utopias.

Insta quadrar, sob tal contextura, que o pro-
cesso objetivo de controle de constitucionalidade 
não goza, na prática, de efetividade para sanear 
as omissões dos poderes públicos, uma vez que a 
decisão proferida na ação declaratória de incons-
titucionalidade por omissão, limita-se a declarar a 
mora na edição da lei regulamentadora, deixando 
ao alvedrio do Poder competente a adoção das 
providências necessárias e, em se tratando de 
autoridade administrativa, a determinação para 
cumprir a determinação emanada da decisão ju-
dicial em trinta dias. O agente político responsável 
pelo preenchimento do vazio legislativo cumpre, 
se quiser, se acreditar na necessidade de se sub-
meter à Constituição. Do contrário, permanece a 
omissão, que, induvidosamente, vulnera o princí-
pio da supremacia da constituição, sem qualquer 
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sanção para o agente político responsável que 
não suprir a carência de regulamentação. Parafra-
seando Celso Ribeiro Bastos,17 vigorará até o dia 
em que alguém se lembre de retirá-la da Consti-
tuição.       

O mandado de injunção, na dimensão que 
lhe vem sendo reconhecida em tempos recentes, 
pelo Supremo Tribunal Federal é, por conseguin-
te,   a derradeira esperança da cidadania,  pelo 
menos enquanto não atingirmos o nível de evolu-
ção institucional tal que permita o cumprimento 
espontâneo da decisão proferida em ação direta 
de inconstitucionalidade por omissão. 

A Suprema Corte ao superar  o caráter sim-
plesmente declaratório que emprestou ao longo 
de anos ao writ  injuntório, para  imprimir-lhe efe-
tividade, deu a ele um sopro de vida, como se re-
tirasse do armário uma peça sem uso de há muito, 
mas muito bonita,  e que se encontrava guarda-
da, removendo-lhe todo o bolor que a encobria, 
restituindo-lhe o colorido,  aprontando-a para ser 
usada por qualquer cidadão que esteja privado do 
exercício de  direitos constitucionalmente previs-
tos.
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Sumário: 1. Introdução. Antecedentes 
da Lei n. 11.232/2005. 2. Regra tradicional de 
competência. 2.1. Crítica ao regramento tra-
dicional. 2.2. Princípios do resultado e da res-
ponsabilidade patrimonial e a inspiração que 
forneceram para a alteração do regramento 
tradicional. 3. O novo tratamento da matéria 
inaugurado pela Lei n. 11.232/2005. 3.1. A reda-
ção do artigo 475-P, parágrafo único do Códi-
go de Processo Civil. Natureza jurídica. Objeti-
vos da alteração. 3.2. O artigo 475-P, parágrafo 
único do Código de Processo Civil e o princípio 
da perpetuatio jurisdictionis. 3.3. Impossibilida-
de de alteração de ofício. Competência para 
apreciação. 3.4. Objeto da remessa. 3.5. Opor-
tunidade da remessa. 3.6. A apreciação judicial 
e os seus eventuais limites. Situação especí-
fica vivenciada a partir da criação pela Lei n. 
10.772/2003 de novas varas federais. 3.7. Pos-
sibilidade de impugnação pelo devedor. 3.8. 
Domicílio do devedor. 4. Conclusão.

1. Introdução. Antecedentes da Lei n. 
11.232/2005.

O artigo 5º, inciso XXXV da Carta Magna de 
1988 enuncia que a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, 
consagrando, desse modo, o que se convencio-
nou denominar de princípio da inafastabilidade 
da jurisdição.

Daí decorre que aquele que provocar a atua-
ção do Judiciário, sob a alegação de ameaça ou le-
são a direito que entende titularizar, deverá obter 
uma tutela capaz de remover a ameaça ou lesão 
referidas, ainda que o pronunciamento emitido 
seja contrário aos interesses do provocante.

O direito, por assim dizer, à obtenção de uma 
tutela jurisdicional tem evoluído no decorrer dos 
tempos, de forma que não basta apenas a pres-
tação do Poder Judiciário, ou seja, não basta que, 
chamado a se pronunciar acerca de lesão ou ame-
aça de lesão a direito, esse poder constituído in-
dique a solução cabível no caso concreto, promo-
vendo o acertamento do conflito existente entre 
os litigantes. A sua atuação, em verdade, deve ir 
além, de modo que se revele, a par da entrega da 
prestação, adequada, efetiva e justa.

Refletindo essa orientação, o Código de Pro-
cesso Civil, editado no mês de janeiro de 1973, vem 
sendo objeto de alterações pontuais e significati-
vas, que tiveram início na década de 1990, sendo 
importante registrar, a propósito, a Lei n. 8.952/94, 
que, dentre outras providências e na linha do que 
já ocorria, por exemplo, nas ações mandamentais 
e possessórias, introduziu o instituto da tutela an-
tecipada no procedimento ordinário, possibilitan-
do, mesmo em sede de cognição não exauriente 
e de forma provisória, a satisfação imediata do in-
teresse da parte, mediante antecipação, total ou 
parcial, dos efeitos da tutela pretendida no pedi-
do inicial.

O diploma legal em apreço atribuiu, por ou-
tro lado, eficácia executiva aos provimentos que 
tinham por objeto obrigações de fazer e de não 
fazer, determinando ao juiz a concessão da tute-
la específica da obrigação ou a obtenção do seu 
resultado prático equivalente, inclusive com a 
imposição de medidas coercitivas (artigo 461, pa-
rágrafo 5º do Código de Processo Civil), cujo rol 
foi ampliado pela Lei n. 10.444/2002, que incluiu a 
imposição de multa por tempo de atraso, além de 
estender a referida eficácia às ações que tivessem 
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por objeto a entrega de coisa (artigo 461-A do Có-
digo de Processo Civil).

A Lei n. 8.952/94, no âmbito das alterações 
promovidas no estatuto processual civil, intro-
duziu, ainda, dentre as diretrizes que devem ser 
observadas pelo juiz na condução do processo, 
a tentativa de conciliação das partes, a qualquer 
tempo.

A partir do advento da Lei n. 8.952/94, se-
guiu-se a edição de diversos outros diplomas le-
gais, seja alterando a redação de dispositivos do 
Código de Processo Civil, seja incluindo novos 
artigos naquela codificação, buscando-se sempre, 
em um ou outro caso, que o processo judicial se 
desenvolvesse de forma célere, revelando-se, ou-
trossim, efetivo.

Nessa linha de intelecção, a busca pela cele-
ridade e efetividade ganhou foro constitucional, 
com a edição, em 30 de dezembro de 2004, da 
Emenda Constitucional n. 45, a qual, promovendo 
a Reforma do Judiciário, incluiu o inciso LXXVIII ao 
artigo 5º do Texto Maior de 1988, que encarta os 
direitos e garantias fundamentais, assegurando a 
todos, seja no âmbito judicial, seja no âmbito ad-
ministrativo, a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade da sua tramita-
ção. 

Concretizando o mandamento constitucional 
acima mencionado, adveio a Lei n. 11.232/2005, 
que, no que se refere à execução das sentenças 
condenatórias ao pagamento de quantia certa, 
objeto do presente estudo, rompeu com a siste-
mática então vigente, tornando despicienda a ins-
tauração de nova relação jurídica processual.

Desapareceu, assim, a execução, como ação 
autônoma, passando a satisfação do direito do 
credor a integrar uma mera fase do processo já em 
curso. Diante de tal quadro, o processo de conhe-
cimento instaurado com vistas a solucionar um 
conflito de interesses entre os litigantes não mais 
se encerra com a entrega da tutela jurisdicional, 
consubstanciada na sentença, que, para produzir 
efeitos no mundo fenomênico, pelo modelo pre-
térito ainda ficava na dependência de um ulterior 
processo de execução.

Bem de ver, com a sistemática inaugurada 
pela Lei n. 11.232/2005, o processo de conheci-
mento prossegue até a efetiva realização do co-
mando materializado na sentença. 

Tanto é assim que a redação do artigo 162, 
parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, 
que define sentença, foi objeto de alteração pela 
Lei n. 11.232/2005, não sendo mais o ato do juiz 
que põe termo ao processo, decidindo ou não o 
mérito da causa, mas sim o que implica em quais-
quer das situações previstas nos artigos 267 e 268 
do estatuto mencionado. Impende registrar, por 
oportuno, que, em se tratando das obrigações de 
fazer e não fazer, desde a edição da Lei n. 8.952/94, 
a sentença não mais punha fim ao processo.

Do mesmo modo, na linha preconizada no 
artigo 463, o juiz não mais encerra o seu ofício 
jurisdicional com a prolação da sentença, deven-
do, ainda que dependa, em algumas hipóteses, 
de provocação, prosseguir, sem a necessidade da 
instauração de um novo processo, na prática de 
atos que concretizem o direito certificado na sen-
tença.

O objetivo a ser perseguido, portanto, não 
consiste única e tão-somente na obtenção de uma 
tutela de mérito, mas que essa tutela seja prestada 
com celeridade e de forma efetiva.

O que interessa ao presente estudo, no en-
tanto, não é a análise da natureza jurídica dessa 
fase tendente ao cumprimento da sentença, sem 
a necessidade de uma ação autônoma, mas sim 
dos reflexos que as alterações preconizadas pela 
Lei n. 11.232/2005, destinadas, como visto, à reali-
zação da efetividade do processo judicial, produ-
ziram no âmbito da competência para a execução 
dos provimentos condenatórios voltados ao pa-
gamento de quantia certa, excluindo-se as causas 
de competência originária dos tribunais.

É o que se fará a seguir.

2. Regra tradicional de competência.

Antes da edição da Lei n. 11.232/2005, a 
competência para o processamento da execução 
de sentenças condenatórias ao pagamento de 
quantia certa era objeto de disciplina apenas pelo 
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artigo 575, inciso II do Código de Processo Civil, 
que a atribuía ao “juízo que decidiu a causa no pri-
meiro grau de jurisdição”.

Impende ressaltar, de logo, que a competên-
cia é outorgada ao juízo, não havendo, portanto, 
qualquer vinculação à pessoa do prolator da deci-
são, pendente de cumprimento, mas sim ao órgão 
judicial do qual o decisum mencionado é oriundo, 
sem que tenham relevância, como pontifica Hum-
berto Theodoro Júnior (2007, p. 96), “eventuais al-
terações ou substituições da pessoa do titular do 
juízo”.

A regra então insculpida no artigo 575, inciso 
II do Código de Processo Civil sufragava o enten-
dimento no sentido de que o juízo que conheceu 
da causa, em primeiro grau de jurisdição, possuía 
maiores e melhores condições de implementar 
os atos necessários à efetivação da tutela judicial 
proferida, tendente ao acertamento do conflito 
instaurado entre os litigantes, não tendo impor-
tância, nesse contexto, suposta alteração/reforma 
promovida pelo órgão ad quem, em sede de recur-
so.

Mais uma vez, são de inteira pertinência as 
lições expendidas a respeito por Humberto The-
odoro Júnior (2007, p. 96), quando consigna in ver-
bis:

A regra fundamental é que a execução 
da sentença compete ao juízo da causa, e como 
tal entende-se aquele que a aprecia em primei-
ra ou única instância, seja juiz singular ou tri-
bunal. Em outras palavras, juízo da causa é o ór-
gão judicial perante o qual se formou a relação 
processual ao tempo do ajuizamento do feito.

Alcides de Mendonça Lima, citado por 
Araken de Assis (2007, p. 357), defende que a 
atribuição ao juízo da causa decorria do império 
do “interesse público de o Estado ver a ‘sentença 
(título judicial) executada e cumprida da melhor 
forma possível’”.

Bem de ver, a atribuição a um único órgão ju-
dicial de responsabilidade para a prática de todos 
os atos do processo e para a condução de todas 
as suas fases, dentre as quais se situa a relativa ao 
cumprimento da sentença, atende aos reclamos 

da segurança jurídica, ao mesmo tempo em que 
facilita a defesa das partes.

Fredie Didier Júnior e outros (2009, p. 216), 
enfocando a regra de competência tradicional em 
exame, defendem que decorre de uma conexão 
por sucessividade, ao passo em que Cândido Ran-
gel Dinamarco (2009, p. 103), partindo da premis-
sa de que a execução de título judicial não encerra 
mais do que uma fase do processo já iniciado, se 
refere in casu à competência por prevenção do juí-
zo, ou seja:

[...] o juízo prevento na fase cognitiva, sendo 
ordinariamente competente para todos os atos 
do processo (prevenção originária, perpetuação 
da competência – supra, n. 325), terá competên-
cia também para a de cumprimento de sentença, 
justamente por não ser esta um processo novo, 
mas mera fase.

Nessa linha de intelecção, a competência é 
determinada no momento em que a ação é pro-
posta, cabendo ao juízo solucionar todos os inci-
dentes do processo, tal como previsto expressa-
mente no artigo 109 do Estatuto Processual Civil, 
para a reconvenção, a ação declaratória incidente, 
dentre outras.

Exsurge, portanto, que, na fase de cumpri-
mento, a competência, utilizando expressão ven-
tilada por Cândido Rangel Dinamarco (2009, p. 
103-104), é firmada de modo automático, o que 
significa dizer que o juízo da fase de conhecimen-
to, justamente por tê-lo sido, é automaticamente 
competente para a execução do julgado, prescin-
dindo-se de ulteriores indagações nesse prumo.

A competência de que se cuida, na medida 
em que pertinente à divisão entre os órgãos judi-
ciais da possibilidade de exercer ou não atividades 
ligadas à jurisdição – cuja noção mais elementar 
recai no poder de dizer o Direito -, dentro de um 
mesmo processo, é do tipo funcional, tendo, em 
consequência, natureza absoluta.

Daí decorre que não se encontra sujeita à 
prorrogação, tampouco pode ser objeto de alte-
ração por força da vontade das partes, ainda que 
convergentes nesse sentido. Do mesmo modo, 
também não sofre a influência de modificações 
posteriores oriundas do estado de fato ou de di-



122

Escola de Magistratura Federal da Primeira Região

reito, salvo se houver, na esteia do quanto previsto 
no artigo 87 do Código de Processo Civil, supres-
são do órgão judiciário ou alteração da competên-
cia em razão da matéria ou da hierarquia.

2.1. Crítica ao regramento tradicional.

Diante do quadro acima delineado, vê-se 
que questões relativas ao local no qual porven-
tura se situassem bens do devedor passíveis de 
constrição ou ainda questões pertinentes ao local 
do seu atual domicílio não encontravam eco no 
regramento então previsto no artigo 575, inciso II 
do Código de Processo Civil para a definição do ju-
ízo competente para a execução dos provimentos 
condenatórios, que tivessem por objeto o paga-
mento de quantia certa.

Araken de Assis (2003, p. 106), antes da edi-
ção da Lei n. 11.232/2005, manifestava o seu in-
conformismo acerca da opção legislativa que des-
considerava o foro do domicílio do devedor, assim 
como o da situação dos respectivos bens no cri-
tério de fixação da competência para a execução 
do julgado, ao argumento de que se distanciava, 
na mesma linha adotada pelo Código de Processo 
Civil Português e ao contrário do Código de Pro-
cesso Civil Italiano, dos rumos verdadeiros do in-
teresse público. Isso porque, segundo defende o 
doutrinador citado:

A efetividade do processo se garantiria de 
modo superior considerando o alvo do meio exe-
cutório, 45 e, assim, as execuções por expropriação 
e desapossamento (retro, 13.1), que visam a bens, 
móveis ou imóveis, têm afinidade com o foro de 
situação da coisa; a transformação e o desconto 
em folha, no foro do cumprimento da obrigação; 
e, finalmente, a execução por coerção, que anseia 
pela participação ativa do executado, no foro do 
seu domicílio.

De fato, os questionamentos pertinentes ao 
domicílio do devedor e ao local de situação dos 
seus bens se correlacionam diretamente com dois 
dos diversos princípios informadores da execução 
do julgado, quais sejam: o princípio do resultado 
ou da efetividade e o da responsabilidade patri-
monial.

2.2. Princípios do resultado e da responsabi-
lidade patrimonial e a inspiração que forneceram 
para a alteração do regramento tradicional.

Como ressaltado no intróito do presente tra-
balho, o Direito Processual Civil da atualidade tem 
se focado, cada vez mais, na realização da efetivi-
dade, ou seja, na concretização da tutela jurisdi-
cional no menor tempo possível e a partir da prá-
tica apenas dos atos que se revelarem necessários 
para tanto.

Em se tratando de cumprimento de senten-
ça condenatória ao pagamento de quantia certa 
– objeto deste estudo -, o princípio do resultado, 
também chamado de princípio da efetividade, ob-
jetiva conferir ao credor, no mundo fenomênico, o 
quanto certificado a seu favor no processo de co-
nhecimento, resultante de ampla dilação proba-
tória e desenvolvido sob o crivo do contraditório 
e da ampla defesa.

Com efeito, não atenderia aos reclamos da 
segurança jurídica, tampouco se coadunaria com 
a existência de um Estado Democrático de Direi-
to, que um dos poderes constituídos – Poder Ju-
diciário -, exercendo justamente a atribuição que 
lhe foi cometida pelo Texto Constitucional, fosse 
chamado a resolver determinado conflito de inte-
resses, apontasse a solução cabível para o acerta-
mento da controvérsia, sem que daí decorresse a 
sua expedita implementação.

Pode-se então afirmar que os atos tenden-
tes ao cumprimento da sentença são informados 
pela efetiva realização do direito do credor con-
substanciado no título executivo, a quem deve ser 
entregue a prestação ali definida como sua.

O escopo da execução consiste, portanto, na 
satisfação do direito do credor.

Esse entendimento encontra-se materiali-
zado na regra inserta no artigo 612 do Código 
de Processo Civil, segundo a qual a execução se 
realiza no interesse do credor, que adquire, pela 
penhora, o direito de preferência sobre os bens 
penhorados.

A penhora haverá de recair, no entanto, ape-
nas sobre os bens de propriedade do devedor 
estritamente necessários à satisfação antes aludi-
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da, com ressalva dos bens definidos em lei como 
impenhoráveis, conforme dicção do artigo 649 do 
Código de Processo Civil.

Na verdade, o artigo 612 do Código de Pro-
cesso Civil, que preconiza, como visto, que a exe-
cução se realize no interesse do credor, deve ser 
aplicado em conformidade com o artigo 620 do 
mesmo diploma legal, cuja intelecção permite 
aferir que a execução há de se processar do modo 
menos gravoso para o devedor.

Tanto é assim que não se levará a efeito 
a penhora quando o produto da execução dos 
bens constritos for inteiramente consumido com 
o pagamento das custas respectivas (artigo 659, 
parágrafo segundo do Código de Processo Civil), 
vedando-se, doutra parte, lanço que, em segun-
da praça ou leilão, ofereça preço vil (artigo 692 do 
Código de Processo Civil).

Aqui exsurge a natureza estritamente patri-
monial da execução, objeto do segundo princípio 
que a informa e que foi objeto de menção acima 
como sendo também correlacionado com o estu-
do em apreço.

O princípio da patrimonialidade, também 
chamado de princípio da responsabilidade patri-
monial ou da realidade enuncia que toda execu-
ção é real, ou seja, o direito do credor há de ser in-
tegralmente satisfeito, mas, para tanto, o devedor 
responde apenas com os seus bens (artigo 646 do 
Código de Processo Civil), respeitadas as exceções 
legais (artigo 649 do Código de Processo Civil), 
conforme já ventilado acima.

Nesse sentido, dispõe o artigo 591 do Códi-
go de Processo Civil: “O devedor responde, para 
o cumprimento de suas obrigações, com todos os 
seus bens presentes e futuros, salvo as restrições 
estabelecidas em lei”. 

A execução, no entanto, nem sempre teve 
caráter patrimonial. À época do Direito Romano 
Primitivo, como ressaltam Fredie Didier Júnior e 
outros (2009, p. 51), as relações obrigações engen-
dravam vínculos de caráter pessoal, de modo que 
o devedor encontrava-se jungido ao cumprimento 
da prestação a que se obrigou, mesmo que, para 
tanto, ingerências tivessem que ser feitas sobre a 
sua liberdade e até sobre o seu corpo. 

A Tábua Terceira da Lei das XII Tábuas conti-
nha comando bastante elucidativo a esse respei-
to, quando admitia a divisão do corpo do devedor 
em tantos pedaços quantos fossem os seus credo-
res.

A partir, contudo, da edição da Lex Poetelia 
Papiria, em 428 a.C., a responsabilidade ganhou 
contornos patrimoniais, de modo que a garantia 
do credor recai sobre os bens titularizados pelo 
devedor. 

Ora, se o objeto da execução por quantia 
certa, a teor do quanto estabelece o artigo 646 do 
Código de Processo Civil, consiste na expropria-
ção de bens do devedor, com vistas à satisfação 
do direito do credor, é evidente que, em tempos 
inspirados pela busca da efetividade e diante do 
princípio da patrimonialidade, o local no qual se 
situem tais bens não pode passar desapercebido 
na fixação da competência para o cumprimento 
da sentença.

A regra tradicional, alhures retratada, con-
sistia na execução do julgado pelo juízo prolator 
da decisão (artigo 575, inciso II do Código de Pro-
cesso Civil). Dentro desse contexto, quando não 
fossem localizados bens de propriedade do deve-
dor no foro da causa, a execução deveria ocorrer 
mediante expedição de carta, a fim de que fossem 
penhorados, avaliados e alienados os bens bas-
tantes para a satisfação do credor no foro da situa-
ção (artigo 658 do Código de Processo Civil).

Esse mecanismo, sobremodo custoso, mes-
mo tendo em mira que a execução se realiza no in-
teresse do credor, não poderia olvidar a disposição 
inserta no artigo 620 do estatuto processual civil, 
com as garantias que lhe são inerentes - inclusive 
a relativa à ampla defesa, então realizada, dentre 
outras, pela possibilidade de manejo de embar-
gos do devedor -, dando ensejo então a inúmeros 
atrasos, fruto mesmo do necessário intercâmbio 
entre Juízos diversos, que terminavam por com-
prometer a efetividade, protraindo a satisfação do 
direito anteriormente certificado.

Note-se, a propósito, que, nas execuções por 
carta, o manejo de embargos do devedor, pode-
ria, de acordo com a norma inserta no artigo 747 
do Código de Processo Civil, a depender da natu-
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reza da irresignação deduzida, ou, ainda, do vício 
porventura invocado, atribuir a competência para 
o seu processamento e julgamento ora ao Juízo 
Deprecante, ora ao Juízo Deprecado, o que, de 
igual sorte, também em muito contribuía para a 
ocorrência de atrasos, em franco prejuízo à con-
cretização do princípio do resultado.

É certo que o parágrafo 4º do artigo 659 do 
Código de Processo Civil, com a redação conferida 
pela Lei n. 10.444/2002, em se tratando de penho-
ra de bens imóveis, já determinava a sua efetiva-
ção mediante termo ou auto, atribuindo ao exe-
qüente o registro no respectivo ofício imobiliário, 
mediante apresentação de certidão de inteiro 
teor, independente de mandado judicial. 

Os atos pertinentes à avaliação e à alienação 
dos bens penhorados em foro diverso do juízo da 
causa permaneciam dependentes, contudo, da 
expedição de carta, gerando os mesmos inconve-
nientes já retratados.

A competência para a fase executiva do jul-
gado continuava enfeixada, portanto, no juízo da 
causa, desconsiderando questões pertinentes ao 
foro do atual domicílio do devedor e ao foro de 
situação dos bens penhoráveis.

3. O novo tratamento da matéria 
inaugurado pela Lei n. 11.232/2005.

3.1. A redação do artigo 475-P, parágrafo úni-
co do Código de Processo Civil. Natureza jurídica. 
Objetivos da alteração.

Atenta aos reclamos da efetividade e da ra-
zoável duração do processo, a Lei n. 11.232/2005 
incluiu o artigo 475-P ao Código de Processo Civil, 
que fixou regras de competência para o cumpri-
mento de sentença, mantendo, em seu inciso II, a 
disciplina tradicional, na qual a atribuição em tela 
assiste ao juízo que processou a causa no primeiro 
grau de jurisdição, facultando, no entanto, ao exe-
qüente a opção pelo foro do juízo do local onde se 
encontram bens sujeitos à expropriação ou pelo 
do atual domicílio do executado.

A fim de bem compreender a inovação en-
gendrada pela Lei n. 11.232/05, em matéria de 

competência para o cumprimento de sentença, 
segue a dicção do artigo 475-P, inciso II e seu pa-
rágrafo único do Código de Processo Civil:

Art. 475-P. O cumprimento da sentença efe-
tuar-se-á perante: 

[...]

II – o juízo que processou a causa no primeiro 
grau de jurisdição; 

Parágrafo único. No caso do inciso II do caput 
deste artigo, o exeqüente poderá optar pelo juízo 
do local onde se encontram bens sujeitos à expro-
priação ou pelo do atual domicílio do executado, 
casos em que a remessa dos autos do processo 
será solicitada ao juízo de origem. 

Significa então dizer que, em sede de cumpri-
mento de sentença condenatória ao pagamento 
de quantia certa, a regra, no que se refere à com-
petência, continua sendo do juízo que processou 
a causa em primeiro grau de jurisdição. 

Trata-se, como visto alhures, de competên-
cia funcional. Note-se, contudo, que, para Fredie 
Didier Júnior e outros (2009, p. 216), a regra de 
que se cuida possui também aspecto pertinente à 
competência territorial, na medida em que a atri-
bui ao mesmo foro no qual tramitou a causa no 
processo de conhecimento.

Essa regra geral admite, em nome da efetivi-
dade, certa flexibilidade, permitindo que a com-
petência seja alterada por força de requerimento 
do exequente, no sentido de que os autos sejam 
remetidos ao foro do local onde se encontrem 
bens penhoráveis do devedor ou para o foro do 
seu novo domicílio.

Rompe-se, aqui, a prevenção originária, a 
que se referiu Cândido Rangel Dinamarco (2009, 
p. 105), do juízo que conheceu a causa em pri-
meiro grau de jurisdição. Não há, todavia, qual-
quer alteração no que toca ao critério hierárquico, 
na medida em que os autos são remetidos, uma 
vez configuradas as hipóteses previstas no artigo 
475-P, parágrafo único do Código de Processo Ci-
vil, sempre ao juízo de primeiro grau.

A competência a que se refere o parágrafo 
único, artigo 475-P do Código de Processo Civil, 
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sendo territorial, é de natureza relativa, podendo 
ser objeto de alteração e de prorrogação.

É possível então afirmar que, em sede de 
cumprimento de sentença para o pagamento de 
quantia certa, há uma verdadeira competência 
concorrente, de modo que a efetivação do julga-
do pode ocorrer perante o juízo que conheceu da 
causa em primeiro grau de jurisdição, perante o 
juízo no qual se situam os bens penhoráveis de 
propriedade do devedor ou, ainda, do juízo do 
domicílio atual do devedor.

Essa concorrência de foros melhor se coa-
duna com os anseios da efetividade, até mesmo 
porque a execução, conforme consignado ante-
riormente, se realiza no interesse do credor (artigo 
612 do Código de Processo Civil), que terá maiores 
condições de ter o seu crédito satisfeito no local 
onde os bens penhoráveis se localizem ou onde 
o devedor tem domicílio, evitando, desse modo, 
que o mesmo engendre mecanismos de esquiva 
dos atos executórios. Evita-se, de igual sorte, que 
se recorra à custosa e demorada via da expedição 
de cartas (artigo 658 do Código de Processo Civil), 
considerando, inclusive, também como já realça-
do alhures, que a inovação empreendida pela Lei 
n. 10.444/2002 ao artigo 659, parágrafo quarto do 
Código de Processo Civil – permitindo a penho-
ra de bem imóvel por termo ou auto e o registro 
imobiliário independente de mandado judicial – 
se revelou de pequeno alcance, não a (via das car-
tas) dispensando para os atos complementares da 
constrição, como a alienação e a avaliação.

Doutra parte, a ampliação da competência 
em destaque não viola o princípio de que a exe-
cução se realize da forma menos onerosa para o 
devedor, que terá melhores condições de defesa, 
podendo participar mais ativamente dos atos exe-
cutórios.

Em consonância com a orientação assim pre-
conizada, assim se manifestaram Luiz Guilherme 
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (2007, p. 245), 
como demonstra o trecho transcrito abaixo:

Na verdade, as duas hipóteses de modifica-
ção de competência, apesar de instituídas em fa-
vor do exequente, são benéficas ao executado, na 
medida em que ambas objetivam reduzir os cus-

tos e a última permite o processamento da execu-
ção no juízo do novo domicílio do demandado. 

3.2. O artigo 475-P, parágrafo único do Códi-
go de Processo Civil e o princípio da perpetuatio 
jurisdictionis.

O quadro então delineado, portanto, é no 
sentido de que, em regra, a competência para os 
atos relativos ao cumprimento de sentença con-
denatória ao pagamento de quantia certa assiste 
ao juízo que conheceu da causa em primeiro grau 
de jurisdição.

Trata-se de competência de natureza funcio-
nal e, em consequência, absoluta.

Admite-se, porém, a alteração dessa compe-
tência mediante manifestação de vontade do exe-
quente, caso em que o feito poderá ser deslocado 
para o foro no qual se situem bens do devedor ou 
para o foro do seu atual domicílio.

A competência que, a princípio, era funcio-
nal, de caráter absoluto, assume então contornos 
de territorialidade, sendo modificável pela vonta-
de do credor.

O artigo 87 do Código de Processo Civil, con-
sagrando o princípio da perpetuatio jurisdictionis, 
estabelece, no entanto, que a competência é de-
terminada no momento em que a ação é propos-
ta, sendo irrelevantes as modificações do estado 
de fato ou de direito posteriormente ocorridas, 
salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou 
alterarem a competência em razão da matéria ou 
da hierarquia.

Considerando que a execução da senten-
ça não mais encerra ação autônoma, mas mera 
fase do processo de conhecimento já instaurado, 
a competência, em se tratando do cumprimento 
dos provimentos condenatórios ao pagamento de 
quantia certa e a teor do quanto enuncia o artigo 
87 do estatuto processual civil, seria determinada 
no momento da propositura daquela ação de co-
nhecimento.

Uma vez determinada, não poderia ser obje-
to de alteração, mesmo sobrevindo modificações 
do estado de fato ou de direito. Admitiam-se ape-
nas as exceções decorrentes da supressão do ór-
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gão judiciário ou da alteração da competência em 
razão da matéria ou da hierarquia.

Surge então o questionamento: a inovação 
engendrada pelo artigo 475-P, parágrafo único 
do Código de Processo Civil, na medida em que 
permite a alteração da competência, em sede de 
execução, por força de modificações do estado 
de fato – alteração do domicílio do devedor, por 
exemplo -, a pedido da parte credora, consagra 
exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, 
insculpido no artigo 87 do Código de Processo Ci-
vil?

A matéria é controversa.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Are-
nhart (2007, p. 245) perfilham de entendimento no 
sentido de que a opção conferida ao exequente 
de eleger o juízo que deve processar a execução, 
implicando em alteração da competência fixada 
no momento da propositura da ação de conhe-
cimento – relembre-se que a execução não mais 
subsiste como ação autônoma -, faz com que se 
deixe “de lado a norma do art. 87 do CPC”.

Fredie Didier Júnior e outros (2009. p. 89-90) 
consignam, a princípio, que o artigo 475-P, pará-
grafo único do Código de Processo Civil não afasta 
a perpetuatio jurisdictionis, tampouco consiste em 
exceção ao artigo 87 do mesmo diploma proces-
sual. Isso porque, mesmo não havendo ação au-
tônoma de execução, o requerimento formulado 
pelo credor, tendente ao cumprimento da senten-
ça, instaura uma nova litispendência, pertinente à 
demanda executiva e que não se confunde com a 
litispendência inaugurada com a ação de conhe-
cimento, dando ensejo, por conseguinte, a uma 
nova perpetuatio jurisdictionis.

Elucidativo da orientação antes preconizada, 
o trecho que segue, extraído de Fredie Didier Jú-
nior e outros (2009. p. 217):

Noutros termos, a propositura da demanda 
de conhecimento gera uma litispendência, da 
qual decorre a perpetuatio jurisdictionis, que per-
dura até o trânsito em julgado da sentença de 
mérito. Requerido o cumprimento ou a execução 
da sentença, inaugura-se outra litispendência, daí 
surgindo nova perpetuatio jurisdictionis.

De seu turno, Cássio Scarpinella Bueno 
(2008, p. 36) defende que a possibilidade de des-
locamento inserta no artigo 475-P, parágrafo úni-
co do Código de Processo Civil não viola o quanto 
disposto no artigo 87 do mesmo estatuto, antes o 
excepciona validamente, haja vista que, inspirada 
em razões de interesse público, objetiva raciona-
lizar os procedimentos executivos, com vistas à 
obtenção da efetividade.

Na verdade, exceções ao princípio da perpe-
tuatio jurisdictionis já se encontravam presentes 
no próprio corpo do artigo 87 do Código de Pro-
cesso Civil, só que, na medida em que decorrente 
da supressão do órgão judiciário ou de alterações 
na competência em razão da matéria ou da hierar-
quia, tinham caráter geral e de ordem pública.

Na hipótese em apreço, a alteração da com-
petência fixada quando da propositura da ação 
é admitida, ao revés, por razões dependentes da 
vontade do credor. Essa possibilidade de alteração 
facultada a uma das partes não deixa de repou-
sar, de igual sorte, em razões de ordem pública, 
vez que tem por escopo a concretização da efe-
tividade, privilegiando o interesse do credor, em 
favor de quem se realiza a execução, sem que daí 
decorra, como mencionado acima, prejuízo para 
o devedor, que também se beneficia, mormente 
em face da diminuição dos custos, gerando, ou-
trossim, pacificação social.

A análise da adequação da medida não pres-
cindirá das peculiares circunstâncias do caso con-
creto e do prudente arbítrio do julgador, a partir 
dos parâmetros delineados pelo artigo 475-P, pa-
rágrafo único do Código de Processo Civil, confor-
me se verá abaixo.

3.3. Impossibilidade de alteração de ofício. 
Competência para apreciação.

Sobreleva ressaltar, mais uma vez, que a 
competência para o cumprimento da sentença 
condenatória ao pagamento de quantia certa, 
em regra, cabe ao juízo da causa. Posterior altera-
ção demanda requerimento do exeqüente nesse 
sentido, que deve ser apreciado justamente por 
aquele juízo, ou seja, pelo juízo que conheceu da 
causa em primeiro grau de jurisdição.



127

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

Perfilhando justamente desse entendimento, 
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, 
nos autos do Conflito de Competência n. 101139, 
determinou, em 16 de fevereiro de 2009, a remessa 
dos autos ao juízo da causa, os quais haviam sido 
diretamente encaminhados, por força de requeri-
mento do exequente, do órgão ad quem ao foro 
do local dos bens do devedor, sem que o órgão 
que conheceu da demanda em 1º grau de jurisdi-
ção tivesse tido oportunidade de se manifestar a 
respeito. Eis a ementa do julgado mencionado:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CONDE-
NATÓRIA. EXECUÇÃO (CUMPRIMENTO). JUÍZO 
COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-P 
DO CPC. 1 - Não obstante as inovações trazi-
das pelo art. 475-P do CPC, continua o juízo em 
que proferida a sentença sendo, regra geral, o 
competente para a sua execução (cumprimen-
to), até porque a opção do parágrafo único do 
mesmo dispositivo (no caso do inciso II do ca-
put deste artigo, o exequente poderá optar 
pelo juízo do local onde se encontram bens 
sujeitos à expropriação ou pelo do atual do-
micílio do executado, casos em que a remes-
sa dos autos do processo será solicitada ao 
juízo de origem) deve ser a ele apresentada. 
2 - Conflito conhecido para determinar a re-
messa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Cível 
da Comarca de São Luis – MA. (grifo nosso)

Nessa mesma linha de intelecção, assim de-
cidiu a Primeira Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região, quando do exame do Agravo de 
Instrumento n.200303000758850, consoante se 
vê abaixo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. JU-
ROS DE MORA. ART. 575, II, DO CPC. COMPETÊN-
CIA FUNCIONAL ABSOLUTA. IMPROVIMENTO. 
1. Cabe ao credor promover a execução desde 
que verificado o inadimplemento do devedor, 
considerando-se inadimplente aquele que não 
satisfaz espontaneamente o direito reconheci-
do pela sentença a que a lei atribui eficácia de 
título executivo. 2. É fato que o agravante, nos 
autos do processo n.º 950016077-3, originário 
da apelação n.º 1999.03.990085, obteve provi-
mento favorável no tocante à correção mone-
tária do saldo das contas vinculadas ao FGTS 
mediante aplicação do IPC/IBGE de janeiro/89 
(42,72) e abril/1990 (44,80%). No tocante aos 
juros progressivos, consoante informa a agra-

vante, obteve êxito nos autos do processo n.º 
880041336. 3. Desta feita, possui o agravante 
título executivo passível de execução. Entre-
tanto, considerando que o artigo 575, II do 
Código de Processo Civil determina que a 
execução fundada em título judicial deve 
processar-se perante o juízo que decidiu 
a causa no primeiro grau de jurisdição, de 
fato verifica-se que a execução dos juros 
progressivos é alheia ao processo em de-
bate, ficando afastada a plausibilidade do 
direito que pretende o agravante ver reco-
nhecido. 4. Segundo a jurisprudência do E. 
STJ, é absoluta a competência funcional es-
tabelecida no art. 575, II, do CPC, devendo 
a execução ser processada no juízo em que 
decidida a causa no primeiro grau de jurisdi-
ção (cf. STJ, 4.ª Turma, Resp 538.227-MT, rel. 
Min. Fernando Gonçalves, DJU 10/05/2004, 
p. 291, extraída da nota n.º 4 ao art. 575, II 
do Código de Processo Civil e Legislação 
Processual Civil em vigor de Theotonio Ne-
grão e José Roberto F. Gouveia). 5. Todavia, 
a partir da edição da Lei nº 11.232/05 - que 
acrescentou o art. 475-P ao CPC - essa com-
petência passou a ser relativa, porque o pa-
rágrafo único, do referido dispositivo, men-
ciona que ‘o exeqüente poderá optar pelo 
juízo do local onde se encontram os bens 
sujeitos à expropriação ou pelo do atual 
domicílio do executado’. Ocorre que, nes-
ses casos, a remessa dos autos do processo 
deve ser solicitada ao juízo de origem, o que 
inocorreu no caso vertente. 6. Agravo de ins-
trumento improvido. (grifo nosso)

Pode-se então afirmar que o deslocamento 
do feito, em fase de cumprimento de sentença, 
não ocorre de ofício, demandando requerimento 
do exequente nesse sentido.

3.4. Objeto da remessa.

Acolhendo o requerimento formulado pelo 
exequente, o juízo da causa deve remeter os au-
tos ao juízo do local da situação dos bens ou ao do 
local do seu atual domícilio, a depender do caso.

Fredie Didier Júnior e outros (2009, p. 216) 
defendem que melhor atenderia aos reclamos da 
efetividade permitir que o exeqüente extraísse có-
pia integral dos autos, tal como ocorre nas execu-
ções provisórias (artigo 475-O, parágrafo terceiro 
do Código de Processo Civil), de modo que a re-
messa recaísse sobre essa cópia.
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De igual sorte, Araken de Assis (2009, p. 353) 
apregoa que: “ [...] o legislador forçou a mão, pois a 
providência se mostra inútil e dispendiosa. Melhor 
se conduziria [...] autorizando a formação de autos 
próprios”, utilizando por analogia o art. 475-O, pa-
rágrafo terceiro do Código de Processo Civil.

Não se pode perder de vista, no entanto, 
que, a despeito do artigo 475-P, parágrafo único 
do Código de Processo Civil engendrar hipótese 
de competência concorrente, uma vez acolhido 
pelo juízo da causa o requerimento de remessa 
dos autos ao juízo do foro da situação dos bens 
ou do atual domicílio do devedor, a depender do 
caso, os atos tendentes ao cumprimento da sen-
tença devem ser doravante adotados no órgão 
que recebeu o processo.

Em outros termos, significa dizer que, com 
a remessa dos autos, não mais compete ao juízo 
originário da causa a prática de atos executórios, 
pois, se assim o fosse, a mesma demanda execu-
tiva ficaria tramitando, de forma simultânea, em 
juízos diversos, gerando litispendência.

Esse, por certo, não foi o propósito do legis-
lador, ao editar a Lei n. 11.232/2005, devendo-se 
ter em mira, inclusive, que a extração de cópia in-
tegral dos autos terminaria por produzir situação 
semelhante à expedição de carta (artigo 658 do 
Código de Processo Civil), gerando os mesmos in-
convenientes próprios desse mecanismo.

Devem ser objeto de remessa, tal como pre-
visto no artigo 475-P, parágrafo único do Código 
de Processo Civil, os autos do processo originário.

3.5. Oportunidade da remessa.

Doutra parte, é de se indagar em que mo-
mento é possível ao exequente requerer ao juízo 
da causa a remessa dos autos. A resposta a essa 
indagação não deve olvidar que, em regra, a com-
petência para o cumprimento de sentença conde-
natória ao pagamento de quantia certa é atribuída 
ao juízo que conheceu da causa em primeiro grau 
de jurisdição. Além disso, importa ter em mira que 
a remessa dos autos ao juízo do foro da situação 
dos bens ou ao do domicílio atual do devedor tem 
por escopo a satisfação do direito do credor, an-
teriormente certificado, sem maiores delongas, 
concretizando-se a efetividade.

Sendo assim, possível a intelecção no sen-
tido de que ao exequente é facultado requerer a 
remessa dos autos sempre que restar evidenciado 
que o juízo da causa não terá condições de satisfa-
zer com efetividade o direito que lhe foi reconhe-
cido, o que é possível de se configurar até mesmo 
antes de inaugurada a fase de cumprimento da 
sentença.

De fato, é de se admitir o deslocamento da 
competência quando, por exemplo, se revelarem 
infrutíferas as diligências tendentes à localização 
de bens do devedor passíveis de penhora, haven-
do notícias, outrossim, de que tais bens se situam 
em foro diverso, exigindo então a expedição de 
cartas (artigo 658 do Código de Processo Civil). Do 
mesmo modo, quando houve mudança de domi-
cílio do devedor, dificultando a sua cientificação 
para os atos executivos, protraindo o feito e exi-
gindo também a expedição de cartas.

A orientação acima preconizada não quer 
significar que a remessa só terá cabimento quan-
do esgotados, no juízo da causa, todos os meios 
possíveis para a localização de bens penhoráveis 
do devedor.

Na verdade, caberá ao juízo da causa, com-
petente para a análise do requerimento do exe-
quente, sempre guiado pelo princípio da efeti-
vidade, examinar, como se verá logo adiante, as 
peculiares circunstâncias do caso concreto, para 
então verificar se, de fato, a remessa dos autos é 
a melhor solução com vistas à expedita satisfação 
do direito do credor.

Sobreleva ressaltar, no entanto, o entendi-
mento de Daniel Amorim Assumpção Neves e 
de Marcelo Abelha Rodrigues, ambos citados por 
Fredie Didier Júnior e outros (2009, p. 219), para 
quem a opção do credor, no que toca ao foro com-
petente para a execução, deve ser manifestada no 
momento em que iniciada a fase de cumprimento 
de sentença.

Daí decorre que, uma vez feita a escolha, al-
terações posteriores quanto ao domicílio do de-
vedor ou a novel ciência acerca do local onde se 
situem seus bens, se revelam irrelevantes, vez que 
operada a perpetuatio jurisdictionis.
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De acordo com essa orientação, a possibili-
dade de escolha de foro pelo credor deveria ocor-
rer uma única vez, no momento em que iniciada a 
fase de cumprimento da sentença, gerando, por 
conseguinte, a estabilização da jurisdição.

É certo que nas hipóteses nas quais há altera-
ções sucessivas de domicílio pelo devedor, o enca-
minhamento dos autos, também sucessivo, a cada 
nova mudança, provocaria instabilidade jurídica e 
tumulto processual, sem aptidão, outrossim, de 
realizar a efetividade almejada com a introdução 
do artigo 475-P, parágrafo único do Código de 
Processo Civil.

Em casos que tais, a adoção da providên-
cia prevista no artigo 475-P, parágrafo único do 
Código de Processo Civil, ao invés de favorecer, 
implicaria em franco prejuízo para ambos os liti-
gantes – o credor não teria o seu direito satisfeito, 
ao passo em que o devedor arcaria com os ônus 
decorrentes da tramitação do processo por longo 
período de tempo.

Não se pode olvidar, contudo, que a efeti-
vidade também restaria comprometida com a 
restrição, como pretendem, com a devida venia, 
Daniel Amorim Assumpção Neves e Marcelo Abe-
lha Rodrigues, citados por Fredie Didier Júnior e 
outros (2009, p. 219), da possibilidade de escolha 
do credor apenas quando iniciada a fase de cum-
primento da sentença. Isso porque, no decorrer 
dessa fase, bens, a princípio, desconhecidos de 
propriedade do devedor, situados em foro distin-
to daquele no qual se processou a causa origina-
riamente, podem se revelar como a forma possível 
de satisfação do direito do credor.

Nessas hipóteses, o óbice erigido à remes-
sa dos autos ao foro no qual se situem os bens 
do devedor não atende aos reclamos da Lei n. 
11.232/2005, que introduziu o artigo 475-P, pará-
grafo único ao Código de Processo Civil, ainda que 
o encaminhamento precise ocorrer mais de uma 
vez.

Tal necessidade surge, por exemplo, quando 
efetuado o pagamento parcial da dívida, a partir 
da excussão dos bens conhecidos do devedor, 
localizando-se, empós, outros bens situados em 

foro distinto capazes de satisfazer o saldo rema-
nescente.  

Nesse sentido, Leonardo Greco, citado por 
Fredie Didier Júnior e outros (2009, p. 219), assim 
se manifestou: ‘[...] se remanescer saldo credor de-
pois de liquidados os bens penhorados em deter-
minado foro, perante o qual se instaurou a execu-
ção, vierem a ser indicados bens em outro foro, a 
este poderá novamente deslocar-se a execução’.

A remessa in casu se impõe, dando ensejo 
a um verdadeiro processo itinerante, como apre-
goado por Cássio Scarpinella Bueno (2008, p. 36), 
caráter já previsto para as cartas precatórias, no 
artigo 204 do Código de Processo Civil – “A carta 
tem caráter itinerante; antes ou depois de lhe ser 
ordenado o cumprimento, poderá ser apresenta-
da a juízo diverso do que dela consta, a fim de se 
praticar o ato” -, o que, ao passo em que realça a 
patrimonialidade da execução, concorre para a re-
alização da efetividade.

Mais uma vez, a apreciação judicial do caso 
concreto concede a tônica para a pertinência da 
medida, voltada, como exaustivamente consigna-
do, à realização da efetividade, sem o cometimen-
to de abusos, como será examinado, de forma 
mais minuciosa, a seguir.

3.6. A apreciação judicial e os seus eventuais 
limites. Situação específica vivenciada a partir da 
criação pela Lei n. 10.772/2003 de novas varas fe-
derais.

O artigo 475-P, parágrafo único do Código 
de Processo Civil fornece, portanto, os parâmetros 
que devem nortear o julgador – foro da situação 
dos bens ou do atual domicílio do devedor -, de 
modo que a não configuração de um deles, impõe 
a rejeição do pedido de remessa.

Nessa seara, a apreciação judicial não pres-
cinde de um juízo de conveniência e oportunida-
de. Na verdade, não deve o órgão judicial atuar 
autonomamente, sem analisar a adequação da 
medida. A análise deve, outrossim, ser sistemática, 
observando, inclusive, que a Lei n. 11.382/2006, 
editada posteriormente à Lei n. 11.232/2005, pro-
moveu significativas alterações no artigo 655 do 
Código de Processo Civil - que trata da ordem de 
preferência para a penhora de bens, cuja lista é 
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encabeçada pelo dinheiro, seja em espécie ou em 
depósito em instituição financeira, podendo a au-
toridade judicial requisitar a constrição, de forma 
direta, à autoridade supervisora do sistema ban-
cário, preferencialmente por meio eletrônico -, fa-
cilitando sobremaneira a localização de eventual 
numerário titularizado pelo devedor.

Situação que bem ilustra essa possibilidade 
de controle judicial, admitido, inclusive, por Cân-
dido Rangel Dinamarco (2009, p. 105), quando 
consignou que o juiz terá o poder de exercer al-
gum controle, a exemplo do “caso de haver bens 
penhoráveis em diversos foros, optando aquele 
pelo foro onde estejam bens menos numerosos 
ou menos valiosos...”, exsurge a partir da instala-
ção das novas varas federais, que haviam sido cria-
das pela Lei n. 10.772/2003 e que determinaram a 
interiorização da Justiça Federal.

Como é sabido, a distribuição da competên-
cia territorial, no âmbito da Justiça Federal se dá 
mediante seções judiciárias, de modo que cada 
Estado da Federação corresponde a uma seção.

A seção judiciária pode, no entanto, dividir-
se em subseções. Neste caso, ocorre a distribuição 
da competência federal dentro do território de 
determinado Estado. A propósito de tal divisão, 
leciona Fredie Didie Júnior (2007, p. 116) no sen-
tido de que:

[...] A subseção está para a seção judiciária assim 
como o distrito está para a comarca.

Exatamente em razão disso, tem-se enten-
dido que a divisão territorial da seção judiciária 
gera hipótese de competência territorial absolu-
ta (equivocadamente tratada como competência 
funcional, consoante já visto), cujo desrespeito 
admite, por exemplo, o reconhecimento ex officio 
pelo magistrado. 

No âmbito do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região e mais especificamente da Justiça Fede-
ral da Bahia, tínhamos a Seção Judiciária da Bahia, 
com sede na capital, que possuía jurisdição sobre 
a maior parte do estado e a Subseção Judiciária da 
Vara Única de Ilhéus, que abrangia, de seu turno, 
as cidades circunvizinhas integrantes da Região 
Sul.

Sucede que foram instaladas varas federais 
nas Cidades de Eunapólis, Jequié, Vitória da Con-
quista, Barreiras, Feira de Santana, Guanambi, 
Paulo Afonso, Juazeiro, Campo Formoso e Itabu-
na, que determinaram nova repartição da juris-
dição federal no Estado da Bahia, antes atribuída 
apenas a Salvador e Ilhéus, como anteriormente 
consignado. 

Com o intuito de disciplinar a instalação des-
sas novas varas, fixando, inclusive, os critérios para 
redistribuição dos processos em curso, a Correge-
doria Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião editou, em 15 de agosto de 2005, o Provimen-
to n. 19, que determinou o encaminhamento dos 
feitos, tomando-se por base o endereço indicado 
na inicial da demanda, às varas então instaladas.

A fim de ilustrar o critério de redistribuição, 
pode-se citar o exemplo de uma ação proposta 
por servidor público federal contra a União, antes 
da instalação das novas varas, com o escopo de 
obter determinada vantagem salarial, cujo domi-
cílio se situava no Município de Boa Vista do Tu-
pim, Estado da Bahia, e que, por isso mesmo, em 
face do quanto enuncia o artigo 109, parágrafo 
segundo da Carta Magna de 1988, foi proposta na 
capital (Seção Judiciária da Bahia), que possuía ju-
risdição sobre a referida comuna.

Note-se, a propósito, que não se tratando de 
demanda na qual tenha ocorrido o fato ou ato que 
a originou ou, ainda, que diga respeito ao local, no 
qual situada a coisa, a opção de foro pela parte au-
tora apenas poderia recair sobre o Distrito Federal 
ou sobre as varas federais sediadas na capital (arti-
go 109, parágrafo segundo da Constituição Fede-
ral de 1988), que, conforme consignado, possuía 
jurisdição sobre o município – frise-se que Boa Vis-
ta do Tupim não é sede de Vara Federal - no qual 
domiciliado o pólo ativo.

O advento da Lei n. 10.772/2003 e a criação 
das varas federais dela decorrente determinou a 
instalação de Vara Federal no Município de Jequié, 
cuja jurisdição passou a abranger o Município de 
Boa Vista do Tupim, antes no raio de incidência 
das varas instaladas na capital.

Sendo assim, considerando os termos do 
Provimento n. 19/2005 da Corregedoria do Geral 
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a deman-
da em apreço deveria ser objeto de remessa para 
a Subseção Judiciária da Vara Única de Jequié, en-
tão instalada.

Não se pode olvidar, contudo, que o Provi-
mento COGER n. 19/2005 expressamente ressal-
vou da distribuição os processos cíveis senten-
ciados e os que estivessem em fase de execução, 
resguardando, desse modo, a vinculação prevista 
no artigo 575, inciso II do Código de Processo Ci-
vil, que atribuía ao juízo que decidiu a causa em 
primeiro grau de jurisdição a competência para a 
respectiva execução.

Admita-se, por hipótese, que a ação anterior-
mente indicada, proposta por servidor público, te-
nha sido julgada improcedente ainda quando em 
trâmite na capital, ou seja, em momento que pre-
cedeu a criação da Vara Federal em Jequié, tendo 
imposto à parte autora os ônus da sucumbência.

Diante disso, a despeito da instalação da Sub-
seção Judiciária da Vara Única de Jequié, com ju-
risdição sobre o Município de Boa Vista do Tupim, 
no qual domiciliada a parte autora, vencida na 
demanda proposta, a circunstância de já ter sido 
proferida sentença impedia a redistribuição do 
processo para a nova vara federal, a teor do quan-
to previsto no Provimento COGER n. 19/2005.

Eventual requerimento protocolizado pela 
Fazenda Pública, com vistas a obter a satisfação da 
verba honorária imposta em seu favor, ou seja, os 
atos relativos ao cumprimento da sentença per-
maneceriam em trâmite na capital do estado.

Entretanto, consoante exaustivamente sa-
lientado, a parte autora possui domicílio em Boa 
Vista do Tupim, circunstância que demandaria 
a expedição de cartas (artigo 658 do Código de 
Processo Civil) para a realização dos mais diversos 
atos executivos, mecanismo que, como sabido, 
revela-se custoso e demorado, comprometendo a 
efetividade do processo.

Surge então o seguinte questionamento: po-
deria a Fazenda Pública Federal requerer a remes-
sa dos autos para a Subseção Judiciária da Vara 
Única de Jequié, com espeque no artigo 475-P, 
parágrafo único do Código de Processo Civil, ao 
argumento de que a mesma possui jurisdição so-

bre o município no qual domiciliado o devedor e 
onde provavelmente, em face da natureza patri-
monial da execução, se encontram bens passíveis 
de penhora?

A resposta a essa indagação não pode olvi-
dar que a inovação preconizada pelo artigo 475-P, 
parágrafo único do Código de Processo Civil teve 
por escopo a satisfação do interesse do credor, ob-
jeto de anterior certificação, da forma mais rápida 
possível e a partir da prática do menor número 
de atos processuais, com diminuição, nessa seara, 
do intercâmbio entre Juízos diversos, mediante a 
expedição de cartas (artigo 658 do Código de Pro-
cesso Civil), as quais procrastinavam sobremanei-
ra tal satisfação.

Em outros termos, significa dizer que a inova-
ção de que se cuida pretendia a efetiva realização 
do princípio do resultado, já examinado alhures, 
que informa a execução.

No caso da ação originariamente proposta 
- em observância ao mandamento insculpido no 
artigo 109, parágrafo segundo da Carta Magna de 
1988 - e julgada na capital do estado, mas envol-
vendo devedor domiciliado em Boa Vista do Tu-
pim – que não é sede, repise-se, de Vara Federal 
-, comuna posteriormente incluída na jurisdição 
atribuída à Subseção Judiciária da Vara Única de 
Jequié, a remessa dos autos para essa última em 
nada favorecerá a concretização da buscada efe-
tividade.

Isso porque, mesmo possuindo jurisdição 
sobre o Município de Boa Vista do Tupim, a Cida-
de de Jequié, na qual sediada a Vara Federal, se 
encontra distante daquela primeira comuna cer-
ca de 240 km, exigindo, em conseqüência, que a 
prática dos atos pertinentes ao cumprimento da 
sentença continuem dependendo da expedição 
de cartas (artigo 658 do Código de Processo Civil) 
com os inconvenientes que lhe são próprios.

De fato, os mesmos percalços porventura 
enfrentados pela Justiça Federal sediada na capi-
tal, no que se refere ao cumprimento da senten-
ça em apreço, serão igualmente vivenciados pela 
Subseção Judiciária da Vara Única de Jequié, na 
medida em que os atos tendentes à intimação do 
devedor, à avaliação e alienação de bens porven-
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tura penhorados para a garantia do Juízo, dentre 
outros, demandariam a expedição de Carta Pre-
catória para o Município de Boa Vista do Tupim, 
sem esquecer da hipótese versada no artigo 747 
do Código de Processo Civil, que trata da compe-
tência para a apreciação, em casos que tais, dos 
embargos à execução.

Significa então dizer que tanto a vara origi-
nariamente processante do feito, que se encontra 
situada na capital, quanto a vara federal instalada 
em Jequié, necessitarão recorrer, para a prática 
dos atos executivos, ao mecanismo de que trata 
o artigo 658 do Código de Processo Civil, circuns-
tância que não se altera em face da inclusão do 
Município de Boa Vista do Tupim na jurisdição da 
Subseção Judiciária de Jequié. 

Em face de tal quadro, deve o juiz prolator 
da decisão rejeitar o requerimento de remessa 
dos autos, formulado com arrimo no artigo 475-P, 
parágrafo único do Código de Processo Civil, pre-
servando a competência originária de que trata o 
artigo 575, inciso II do mesmo estatuto processu-
al.

Na situação examinada, como a remessa dos 
autos não se reveste de aptidão para assegurar 
maior efetividade no cumprimento da sentença, 
escopo buscado com a alteração preconizada pelo 
artigo 475-P, parágrafo único do Código de Pro-
cesso Civil, a competência no que toca à execução 
deve permanecer enfeixada no juízo da causa.

3.7. Possibilidade de impugnação pelo deve-
dor.

A remessa dos autos ao juízo no qual se en-
contrem os bens do devedor ou onde o mesmo es-
teja domiciliado não desconsidera, antes o realiza, 
conforme anteriormente examinado, o princípio 
que apregoa que a execução deve se processar da 
forma menos gravosa para o devedor.

Com efeito, a medida em destaque ao passo 
em reduz os custos da execução, em especial os 
decorrentes da expedição de cartas (artigo 658 do 
Código de Processo Civil), amplia as suas possibi-
lidades de defesa, vez que o aproxima da prática 
dos atos executivos.

Dessa forma, forçoso admitir que não lhe 
acarreta prejuízo, motivo pelo qual faleceria ao 
devedor interesse em impugnar a ordem de envio 
dos autos a juízo diverso daquele que conheceu 
da causa em primeiro grau de jurisdição.

Entretanto, a determinação de remessa pode 
ser impugnada quando não se configurarem as hi-
póteses previstas no artigo 475-P, parágrafo único 
do Código de Processo Civil, ou seja, quando o 
foro para o qual o processo foi encaminhado não 
disser respeito ao da situação dos bens do deve-
dor ou, ainda, ao do seu domicílio.

Ressalvada essa hipótese, descabe ao deve-
dor se insurgir contra o comando judicial apenas 
por entender que a medida não lhe é conveniente 
ou que simplesmente não atende aos seus inte-
resses.

Cândido Rangel Dinamarco (2009, p. 105) 
defende, a propósito, que o ato que determina 
o envio dos autos ao juízo no qual se situam os 
bens do devedor ou onde o mesmo é domicilia-
do encerra decisão interlocutória, que pode ser 
desafiada mediante a interposição de agravo de 
instrumento.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Are-
nhart (2007, p. 245) consignam, por sua vez, que a 
possibilidade versada pelo artigo 475-P, parágrafo 
único, do Código de Processo Civil, consubstan-
ciando critério de competência territorial e, por-
tanto, relativa, pode ser impugnada pelo devedor 
mediante exceção de incompetência, nos termos 
do artigo 305 do Código de Processo Civil, caso 
em que deve ser oposta no prazo de quinze dias a 
contar do ato ou fato que a ensejou.

Ressaltam, além disso, que, em sede de exce-
ção, o devedor poderá demonstrar, inclusive, que 
o processamento da execução em juízo diverso 
daquele que conheceu da causa em primeiro grau 
de jurisdição, ao invés de favorecer, dificulta a sua 
defesa. Note-se, por oportuno, que a exceção aqui 
referida decorre de circunstância advinda poste-
riormente à definição do juízo competente para a 
ação.

Para Cássio Scarpinella Bueno (2008, p. 37), 
a insurgência do devedor pode ser manifestada, 
como prefacial de incompetência, em sede de im-



133

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

pugnação ou em embargos do devedor, a depen-
der do caso. Em havendo embargos do devedor, 
a competência para o seu processamento segue, 
ao seu ver, o comando inserto no artigo 747 do 
Código de Processo Civil.

Mais uma vez, é preciso ter em mira que a al-
teração preconizada pelo artigo 475-P, parágrafo 
único do Código de Processo Civil teve por objeti-
vo atender aos reclamos da efetividade.

É sob essa ótica, portanto, que deve ser afe-
rida a possibilidade de impugnação pelo devedor, 
nos casos em que se determina a remessa dos au-
tos a juízo diverso do que conheceu da causa em 
primeiro grau de jurisdição, sem olvidar as garan-
tias do contraditório e da ampla defesa.

Em sendo assim, a intimação do devedor 
acerca da decisão de remessa, antes que a mes-
ma se efetive, é medida que se impõe. A partir daí, 
quedando-se inerte, opera-se a preclusão, até por-
que estamos diante de competência territorial, de 
natureza relativa, sujeita, por conseguinte, à pror-
rogação.

Dentro desse contexto, posterior interposi-
ção de embargos, suscitando matéria diversa da 
competência, há de ser apreciada, com a devida 
venia, pelo juízo que recebeu os autos encaminha-
dos pelo juízo de origem, pois passa a ser o com-
petente para a prática de todos os atos executivos, 
inclusive os pertinentes à eventual impugnação, 
rompendo-se com a prevenção originária, pois, se 
assim não fosse, a mesma demanda estaria sob a 
apreciação de órgãos judiciais distintos, gerando 
litispendência.

Tomando conhecimento da decisão de re-
messa e pretendendo contra a mesma se insurgir, 
sob a alegação de que não se configuram as hipó-
teses de que versa o artigo 475-P, parágrafo único 
do Código de Processo Civil, pode o devedor ma-
nejar, o que atende aos reclamos da ampla defesa 
e do contraditório, na mesma linha preconizada 
por Cândido Rangel Dinamarco (2009, p. 105), logo 
acima citado, o recurso de agravo de instrumento 
– a modalidade retida in casu não teria qualquer 
efeito prático, vez que o processo, com a decisão 
de remessa, seria incontinenti encaminhado a juí-

zo diverso, onde se seguiria a imediata prática dos 
atos executivos.

Com efeito, o remédio mencionado, sem de-
terminar, em regra, a suspensão do processo, tal 
como se dá com a exceção prevista no artigo 305 
do Código de Processo Civil, assegura a apreciação 
da matéria pelo órgão ad quem, sem afastar a pos-
sibilidade do exercício pelo prolator da decisão do 
juízo de retratação, medida que, por certo, melhor 
se coaduna com a efetividade almejada pela refor-
ma empreendida pela Lei n. 11.232/2005.

3.8. Domicílio do devedor.

Para fins de aplicação da regra inserta no ar-
tigo 475-P, parágrafo único do Código de Proces-
so Civil, deve considerado o domicílio do devedor, 
tal como definido pela legislação civil em vigor 
(Lei n. 10.406/2002) - artigo 70 e seguintes.

Saliente-se, contudo, que a diferenciação ali 
preconizada entre domicílio residencial e profis-
sional não deve interferir na presente fixação, na 
medida em que, consoante se deflui do artigo 72 
do Código Civil e como defende Cássio Scarpi-
nella Bueno (2008, p. 37), o domicílio profissional 
apenas tem aplicação nos litígios oriundos de re-
lações concernentes à profissão.

4. Conclusão.

- Em se tratando da competência para o pro-
cessamento das execuções de sentenças conde-
natórias, que tivessem por objeto o pagamento 
de quantia certa, o artigo 575, inciso II do Código 
de Processo Civil a atribuía ao juízo (não se con-
funde com a pessoa do prolator da decisão) que 
decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

- A presente regra de fixação de competên-
cia, do tipo funcional, sendo absoluta, não admitia 
modificação pela vontade das partes, tampouco 
prorrogação, além do que desconsiderava o foro 
do domicílio do devedor, assim como o foro da si-
tuação dos seus bens, mesmo em face do caráter 
patrimonial da execução.

- Diante de tal quadro, a realização dos atos 
necessários à satisfação do credor, em favor de 
quem se realiza a execução, quando ausentes no 



134

Escola de Magistratura Federal da Primeira Região

juízo da causa bens passíveis de penhora, depen-
dia não raro da expedição de cartas (artigo 658 do 
Código de Processo Civil), mecanismo custoso, 
que protraia indefinidamente o feito.

- Objetivando imprimir maior efetividade 
às demandas desse jaez e diante da garantia da 
razoável duração do processo prevista no arti-
go 5º, LXXXVIII da Carta Magna de 1988, a Lei n. 
11.232/2005 rompeu a dicotomia existente entre 
processo de conhecimento e processo de execu-
ção, transformando este último em mera fase da-
quele primeiro já instaurado.

- Significa dizer, em outros termos, que o juiz 
não mais encerra o seu ofício jurisdicional com a 
prolação da sentença, devendo prosseguir na prá-
tica dos atos tendentes à materialização do direito 
certificado em tal comando.

- Dentro dessa busca pela efetividade, a Lei 
n. 11.232/2005 introduziu o artigo 475-P, parágra-
fo único ao Código de Processo Civil, admitindo 
que o juízo da causa, mediante requerimento do 
exeqüente, envie os autos (não se trata de carta 
de sentença, mas sim os autos originários, em que 
pese a existência de opiniões em contrário) ao ju-
ízo do local no qual se situem os bens do devedor 
(sobre os quais recai a execução) ou para o foro 
do seu novo domicílio, onde poderá acompanhar 
a prática dos atos executivos, dispensando a ex-
pedição de cartas.

- Há estabelecimento, assim, de uma regra 
de competência territorial, de natureza relativa, 
modificável pela vontade do exequente, que ex-
cepciona, em nome da efetividade, o comando 
inserto no artigo 87 do Código de Processo Civil, 
segundo o qual a competência é determinada, em 
regra, no momento do ajuizamento da ação (ação 
de conhecimento, na medida em que não há mais 
ação autônoma de execução).

- A competência, doravante, para a prática 
dos atos executivos, deixa de assistir ao juízo que 
processou a causa em primeiro grau de jurisdição, 
passando para aquele no qual se situem bens do 
devedor ou onde o mesmo se encontra atualmen-
te domiciliado.

- A alteração da competência não se perfec-
tibiliza de ofício, demandando requerimento do 

exeqüente e apenas tem cabimento nas hipóteses 
de existência de bens do devedor em outro foro 
ou mudança do seu domicílio.

- O requerimento deve ser dirigido ao juízo 
da causa e, uma vez acolhido, pode ser contesta-
do pelo devedor, mediante manejo de exceção de 
incompetência, agravo de instrumento, embargos 
ou impugnação, não havendo consenso, nessa se-
ara, dentre os estudiosos da matéria.

- A regra em exame termina por instituir um 
verdadeiro processo itinerante, na mesma linha 
do que já ocorre com as cartas precatórias (arti-
go 204 do Código de Processo Civil). Compete 
ao julgador, contudo, examinar a conveniência 
da medida e as peculiares circunstâncias do caso 
concreto, só a autorizando quando, de fato, servir 
à realização da efetividade. Não o sendo, deve a 
competência permanecer enfeixada nas mãos do 
juízo da causa.
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A temática relativa ao cumprimento da tute-
la executiva, especialmente quanto a aplicação de 
medidas coercitivas e sub-rogatórias, é tema re-
corrente no Direito. Mesmo sendo assaz conheci-
do, a constante evolução do Direito com introdu-
ção de novas modalidades de medidas coercitivas 
e o estudo da doutrina estrangeira, em especial 
dos países da common law, perenizam a atuali-
dade da questão. Em recente seminário realizado 
pela ESMAF 1ª R foi abordada a questão da prisão 
civil e a possibilidade de sua aplicação como meio 
coercitivo para cumprimento da tutela executiva.

O art. 461, § 5º do CPC estabelece a possi-
bilidade do Poder Judiciário interferir na ordem 
jurídica do devedor impondo-lhe medidas que o 
force ao cumprimento da obrigação. Não há mais 
qualquer debate quando ao cabimento das referi-
da medidas, sejam coercitivas ou sub-rogatórias, 
bem como do caráter não exaustivo do referido 
dispositivo legal. Assim, cabe ao magistrado apli-
car a medida que, no seu entendimento, melhor 
se adapte ao caso concreto. 

Questão ainda em debate é a possibilidade 
de sua aplicação às diversas espécies de obriga-
ção (fazer, não fazer e dar, dentre esta a obrigação 
de pagar). Não se verifica qualquer impedimento 
legal ou prático na imposição de medidas coerci-
tivas nas obrigações de fazer, não fazer e dar, ex-
ceto dinheiro, estando a questão expressamente 
prevista nos art. 461 e 461-A do CPC.

Resta, portanto, a questão da obrigação dar 
dinheiro (pagar), caberia a aplicação da medida 
coercitiva para seu cumprimento. De certo que 
não há qualquer impedimento para fixação da 
uma pena de multa como medida coercitiva para 
o cumprimento da obrigação. Imposição já pre-

vista no art. 475-J no Código de Processo Civil, 
introduzido pela Lei nº 11.232/2005. Tal medida 
tem caráter de cláusula penal, punição pelo não 
pagamento no prazo.

Por fim, chegamos à questão da aplicação da 
pena de prisão civil como forma de coagir o de-
vedor a satisfazer a dívida. Primeiramente enten-
do a não adequação da medida com a obrigação 
de não fazer, pois nesta o devedor deve se abster 
de determinada prática, não cabendo a pena de 
prisão caso desobedeça a ordem, pois esta teria 
caráter penal. Na common law após praticado o 
ato, cabe apenas a criminal contempt of court que 
não encontra paralelo no sistema continental. A 
questão deve ser solvida no direito penal respon-
dendo o devedor, quando particular, pelo crime 
de desobediência. É de conhecimento geral que 
tal tipo penal não exerce qualquer caráter repres-
sivo em razão de diversos fatores dentre os quais 
podemos enumerar: a baixa pena imposta, que 
leva o julgamento ao Juizado, o curto prazo pres-
cricional, o fato do Juiz Cível não deter competên-
cia penal, portanto a ele caberia apenas requerer 
a instauração de ação penal.1 

Quanto às demais obrigações, a discussão 
sobre o tema passa pela análise do texto constitu-
cional que em seu art. 5º, LXVII veda a prisão civil 
por dívida, exceto no caso de dívida alimentícia 

1 Essas dificuldades técnicas revelam quão longe se encontra 
o direito pátrio de consagrar o contempt of court criminal. Na 
verdade, a sanção penal constitui ameaça longínqua, sujeitando-
se a percalços na tipificação; a pena é baixa (de quinze dias a seis 
meses), e, por via de conseqüência, brevíssimo o respectivo prazo 
prescricional (dois anos: art. 109, VI do CPB); infração de menor 
potencial ofensivo, passou à competência do Juizado Especial 
(art. 61 da Lei 9.099/96, art. 2º, par. Ún., da Lei nº 10.259/2001). 
Nesta contingência, o fato de ninguém participar do rol dos 
culpados, em razão deste crime menor, nenhuma surpresa 
provoca no meio jurídico. ASSIS, Araken. O contempt of court no 
direito brasileiro. Revista de Processo, n.º 111, pp. 18-37, jul/set, 
2003.
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e depositário infiel2. Estudando a história deste 
dispositivo temos que sua criação decorreu de 
um movimento social que entendia como odiosa 
a restrição de liberdade como forma de coagir o 
devedor a pagar sua dívida. No Brasil tal previsão 
surgiu pela primeira vez na Constituição de 1934, 
que estabelecia em seu art. 113, item 30: Não ha-
verá prisão por dívidas, multas ou custas. Com a 
revogação desta Constituição o texto não se repe-
tiu na posterior, ressurgindo novamente na Carta 
de 1946, art. 141, §32, com redação mais próxima 
da atual: Não haverá prisão civil por dívida, multa 
ou custas, salvo o caso de depositário infiel e o de 
inadimplemento de obrigação alimentar na forma 
da lei. Tal previsão se repetiu em todos os textos 
constitucionais a partir de então, vedando-se a 
prisão civil por dívida.

Para estudar a aplicação da prisão, primeira-
mente devemos estudar a abrangência do vocábu-
lo dívida no texto constitucional. Se entendermos 
tal previsão como toda e qualquer obrigação civil, 
exceto as exceções previstas, sua aplicação resta 
quase impossível. Tal interpretação da palavra dí-
vida leva à conclusão de que qualquer obrigação 
civil está resguardada contra a prisão civil como 
forma coercitiva para forçar o devedor a cumprir 
o obrigado.

Todavia, podemos entender a expressão dí-
vida sobre outro significado, como obrigação de 
pagar determinada quantia em dinheiro. Por esta 
interpretação a norma constitucional protegeria 
apenas os casos em que a obrigação seja de pa-
gar. Essa interpretação está baseada na evolução 
histórica que culminou na abolição da prisão civil 
por dívida. Com dito, no século XIX houve movi-
mentos para se excluir a possibilidade de prisão 
como forma de tutelar o pagamento de dívidas de 
valor, ou seja, como proteção ao patrimônio do 
credor. Quase todos os ordenamentos jurídicos 
adotaram tal posicionamento, excluindo a pos-
sibilidade de contrição da liberdade como forma 
de tutelar o patrimônio financeiro. As únicas hipó-
teses que restaram foram a dívida de alimentos e 

2  Esta forma de prisão já se encontra afastada pelo STF ao julgar o 
RE 349703/RS.

o depositário infiel. Esta última apesar de não se 
caracterizar como dívida de valor, pode ser assim 
considerada porquanto o devedor se exime da 
obrigação caso deposite o valor devido.

Se tivermos em conta a história do surgimento 
da vedação da prisão civil, vemos que esta se ori-
ginou como uma garantia para o devedor de obri-
gação de pagar de que sua liberdade não seria 
restringida como forma de lhe obrigar a pagar. 
O devedor insolvente que não tem condições de 
pagar a dívida perdia sua liberdade tornando-se 
um escravo do credor, que dele poderia dispor de 
acordo com seu interesse.

Desta forma, percebemos a impossibilidade 
de prisão com meio de coação para cumprimen-
to de obrigações de pagar, todavia, tal dispositivo 
não tem aplicação com relação às obrigações de 
fazer e entrega de coisa. Neste caso não há qual-
quer vedação constitucional à aplicação da prisão 
civil.3

Mesmo que interpretemos a Constituição de 
forma ampla com objetivo de impedir a prisão em 
quaisquer casos, excetos os indicados, a questão 
deve ser analisada sob o ponto de vista do conflito 
de normas\princípios constitucionais.

Há norma constitucional que prevê a efetivi-
dade da tutela jurisdicional e outra que estabelece 
a impossibilidade de prisão civil, ambas se carac-
terizam como normas-princípio. Como ficaria a 
questão em um caso concreto de esgotamento 
de todas as medidas possíveis, e a aplicação da 
prisão civil resolveria a questão, o que deve preva-
lecer? Entendo que há total possibilidade de fixar 
a prisão no caso concreto, desde que presente os 
requisitos necessários para uma medida tão extre-
ma.

É questão óbvia que na aplicação de quais-
quer medidas coercitivas e sub-rogatórias o ma-
gistrado deve sempre ter presente a proporciona-
lidade entre a medida aplicada e o resultado que 
se pretende. De acordo com o prof. Marcelo Lima 
Guerra, além a proporcionalidade, deve magistra-

3  Apud, Marcelo Lima Guerra, pág. 330\331
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do verificar se a medida é exeqüível e adequada 
ao resultado que se pretende, confira-se:

A aplicação do princípio da proporciona-
lidade, como critério balizador da decisão judi-
cial sobre o cabimento e o conteúdo adequado 
da medida coercitiva, traz como conseqüência 
que o juiz, ao examinar a situação concreta que 
lhe foi submetida, observe as seguintes direti-
vas:

a) segundo o princípio da adequação, 
exige-se que haja a real possibilidade de que o 
uso de medida coercitiva leve ao cumprimen-
to específico. Em outras palavras, a medida 
coercitiva é adequada, quando for capaz de 
proporcionar o atingimento da sua finalidade 
própria, a saber: a de exercer suficiente pressão 
sobre a vontade do devedor, de modo a induzi-
lo a cumprir a prestação devida.

b) em razão do princípio da exigibilida-
de, a medida coercitiva deve ser aplicada den-
tro do estritamente necessário para a consecu-
ção de seu fim, devendo-se sempre optar por 
medida da qual possa resultar menos prejuízo 
ao devedor.

c) a proporcionalidade em sentido estri-
to, por sua vez, impõe ao juiz que leve em con-
sideração a possibilidade da medida implicar 
concretamente, uma limitação excessiva a di-
reito fundamental do devedor (ou de terceiros) 
e faça um sopesamento das vantagens decor-
rentes da aplicação da medida e daquelas que 
podem advir da sua não aplicação. Dito de ou-
tra forma, devem ser sopesados os benefícios e 
prejuízos decorrentes de se privilegiar o princí-
pio da efetividade, com o uso de medidas coer-
citivas, com aqueles derivados da preferência 
pela garantia da esfera jurídica da pessoa do 
devedor, ao serem elas denegadas. Deve-se, 
portanto, buscar a solução que melhor atenda 
a todos os valores em conflito, quer para de-
cidir sobre o cabimento, quer sobre a escolha 
da medida.

.......

Confirma-se, portanto, a aplicação do 
princípio da proporcionalidade como critério 
justificativo da decisão do juiz quanto ao cabi-
mento e a escolha de medida coercitiva. Aqui 
também os valores pelos quais deve o juiz 
guiar-se já estão dados: ou ele atende à efetivi-
dade da tutela jurisdicional, ou a algum direito 
fundamental do devedor derivado da proteção 
da dignidade da pessoa humana. Ao princípio 
da proporcionalidade cabe a tarefa de raciona-

lizar a compatibilização entre esses dois valo-
res, quando em conflito.

Por tudo que se disse, é lícito concluir que 
a interpretação proposta para o uso de medidas 
coercitivas, suscetível de ampliar consideravel-
mente os poderes do juiz nesse campo, não sig-
nifica, é claro, autorizar a arbitrariedade judicial. 
Ao contrário, segundo essa mesma interpreta-
ção, a atividade judicial deve aí desenvolver-se 
segundo critérios racionais, que possibilitem o 
controle objetivo daqueles poderes do juiz. Isso 
se consegue com o reconhecimento de que é 
imperativo para o juiz considerar as eventuais li-
mitações a direitos fundamentais do devedor, ao 
decidir sobre o cabimento e a escolha de medida 
coercitiva. E, depois, com a adoção do princípio 
da proporcionalidade como critério que compa-
tibilize, naquela decisão, a preservação máxima 
dos valores em conflito.4

Especial atenção deve ter o magistrado ao 
aplicar uma medida coercitiva de prisão civil, dado 
seu grau de agressão. Além do fato desta ser inviá-
vel caso haja impossibilidade de cumprimento da 
obrigação por parte do devedor.

Porém temos que observar que a situação 
que vivenciamos hoje não se compara à época em 
que se lutou pela abolição da prisão civil. Antes da 
Revolução Francesa o uso de penas corporais para 
pagamento era adotado independente da análise 
da possibilidade do cumprimento da obrigação. 
Hoje, como já estudados acima, caso haja impos-
sibilidade de cumprimento da obrigação não há 
que se falar em imposição de medida coercitiva. 
Ademais, tais medidas não são aplicáveis aos ca-
sos de dívida de valor (obrigação de pagar), pois 
nesta forma de obrigação, como já salientado, o 
Direito prevê o procedimento de expropriação de 
bens do devedor. Não havendo bens fica prejudi-
cada a tutela.

Devemos, ainda, considerar que a prisão nes-
te caso é mero instrumento para cumprimento da 
ordem judicial. O juiz deve estar dotado de instru-
mentos eficazes para fazer cumprir suas determi-

4 GUERRA, Marcelo Lima, Execução Indireta. Ed. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1998, pág. 176/178.
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nações, sob pena do direito a tutela específica ser 
mera retórica, cair no vazio5. 

A sua imposição apenas ocorrerá contra o 
devedor recalcitrante, ou seja, aquele que mesmo 
tendo possibilidade de cumprir sua obrigação se 
nega a fazê-lo por mera teimosia. Vejamos a cena, 
o Juiz vê o descumprimento de sua ordem, por 
mero prazer do devedor em não cumprir a obriga-
ção que lhe foi imposta. Importante ter em mente 
que o descumprimento ocorre por vontade do de-
vedor e não por impossibilidade, o que difere dia-
metralmente das penas corporais anteriormente 
impostas.

Luiz Guilherme Marinoni, em seu livro Tutela 
Inibitória (Individual e Coletiva) cita o caso do di-
reito fundamental a um meio ambiente saudável, 
se uma empresa não cumpre tal determinação 
e não se preocupa com eventual multa aplicada 
e seu fechamento iria acarretar prejuízo apenas 
para a comunidade, deveríamos aceitar a possi-
bilidade de prisão civil de seus proprietários/dire-
tores, para que adequassem o funcionamento da 
empresa ao direito ambiental.

A ordem de prisão decorrerá do próprio 
desacato à ordem judicial e não meramente em 
razão da dívida. Assim, não há qualquer vedação 
constitucional que impeça a aplicação da prisão 
civil, pois está tem por fundamento a desobediên-
cia imotivada do devedor.  

Outro argumento na defesa da prisão civil 
para cumprimento de outras obrigações, que não 
a de pagar, é o fato de sua admissão para proteger 
a vida de uma pessoa (alimentando), enquanto 
que não se admite para a proteção da vida de inú-
meras pessoas. Exemplo citado pelo Prof. Marcelo 
Lima Guerra é outro caso da proteção ao meio am-
biente, quando o caso afetará a vida de toda uma 
comunidade. 

A interpretação da norma constitucional que 
veda a prisão deve ser feita tendo como pondera-
ção as outras normas constitucionais que prevêem 
a efetividade de tutela judicial, proteção ao meio 

5 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória (Individual e 
Coletiva). 4ª Ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2006, 
p.236.

ambiente e todos outros direitos fundamentais. 
Não podemos afastar a possibilidade de prisão se 
ela é, no caso concreto, o meio mais eficaz para o 
cumprimento da tutela6. Por esta razão, entendo 
que nestas obrigações, sendo possível o cumpri-
mento da tutela executiva e negando-se o deve-
dor a cumpri-la, é plenamente cabível a aplicação 
da pena de prisão civil.

Tal medida em nada agride a dignidade da 
pessoa humana ou os Direitos Humanos interna-
cionalmente protegidos. Não existe direito que 
garanta ao devedor deixar de cumprir sua obri-
gação por deleite próprio. Restando estabelecido 
que este não atende a ordem judicial por recalcit-
rância, o direito afetado é do credor, que não tem 
efetivada sua tutela. Ademais, a prisão não decor-
rerá a existência da dívida, mas de um desacato ao 
Poder Judiciário.

Os países da common law aplicam a referida 
medida há séculos, garantindo ao devedor o di-
reito à ampla defesa e possibilitando que cumpra 
sua obrigação, não podendo disser que se tratam 
de países que não resguardam os direitos huma-
nos.

Por fim, entendo que a imposição desta me-
dida independe de previsão legal, pois como já 
vista, há expressa previsão de aplicação de outras 

6 Na verdade, deparando-se com as normas do art. 5º, LXVII, da 
C, deve o intérprete estabelecer, como é óbvio, a dúvida que a 
sua interpretação suscita. Ou seja, se ela veda o uso da prisão 
como meio de coerção indireta ou somente a prisão por dívida 
em sentido estrito. A partir daí, verificando-se que a norma 
aponta para dois direitos fundamentais, isto é, para o direito à 
efetividade da tutela jurisdicional e para o direito de liberdade, 
deve ser investigado o que significa dar aplicação a cada um 
deles. Concluindo-se, a partir da análise da própria razão de ser 
destes princípios, que a sua aplicação seve ser conciliada ou 
harmonizada, não há como deixar de interpretar a norma no 
sentido de que a prisão deve ser vedada quando a prestação 
depender da disposição de patrimônio, mas permitida para 
a jurisdição poder evitar – quando a multa e as medidas de 
coerção diretas não se mostrarem adequadas – a violação de 
um direito, já que de outra maneira os próprios direitos ficarão 
desprovidos de tutela, e assim, o ordenamento, exatamente na 
parte que consagra direitos invioláveis e fundamentais, assumirá 
a configuração de mera retórica, e desta forma sequer poderá 
ser chamado de “ordenamento jurídico”. Note-se que est6a 
interpretação, além de considerar o contexto, dá ênfase aos 
direitos fundamentais, realizando a sua necessária harmonização 
para que a sociedade possa ver sua concretização nos locais em 
que a sua própria razão recomenda. MARINONI, Luiz Guilherme. 
Tutela Inibitória (Individual e Coletiva). 4ª Ed. São Paulo, Editora 
Revista dos Tribunais, 2006, p.237/238.
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medidas além das estabelecidas em lei, sendo o 
rol do art. 461 meramente exemplificativo.

Cabe, portante, ao Juiz aplicar a que melhor 
solucione o impasse. Sempre observando e atu-
ando de forma a resguardar todos os direitos do 
devedor e do credor, aplicando as medidas coer-
citivas com observância ao princípio da propor-
cionalidade. Cabendo reforçar o não cabimento 
da prisão civil caso haja um impedimento legal ou 
prático para o cumprimento da dívida.
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RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL COLETIVO
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RESUMO

Analisa a responsabilidade civil por dano 
moral coletivo, bem como a importância deste 
instituto para a tutela dos direitos transindividuais 
extrapatrimoniais.

PALAVRAS-CHAVE: Dano; Moral; Coletivo.

ABSTRACT

                              

This work approaches the theme of civil res-
ponsability for collective moral damages, as well 
as its importance in the usage of collective ac-
tions.

KEY-WORDS: responsability; civil; damage; 
moral; collective.

1. INTRODUçãO

A possibilidade de reparação de uma ofensa 
a direito de natureza extrapatrimonial e transin-
dividual é um tema relativamente novo, sendo 
compreensível a forma tímida como vem sendo 
abordado no meio forense. 

Busca-se demonstrar a evolução desse insti-
tuto civil no âmbito doutrinário e jurisprudencial, 
identificando as principais resistências dos profis-
sionais do Direito à sua exata compreensão. 

Objetiva-se, ainda, salientar a importância de 
sua aplicação para a maior efetividade da tutela 
coletiva, sobretudo em contextos sócio-econômi-
cos desfavoráveis, nos quais a concretização dos 
direitos humanos seja ainda uma meta ambiciosa 
e distante de ser atingida.

2. MATERIAL E MÉTODO

O método utilizado foi o dedutivo, com ênfa-
se na consulta a artigos doutrinários e arestos das 
principais Cortes de Justiça brasileiras. Por fim, 

utilizou-se de pesquisa com o emprego da ferra-
menta da rede mundial de computadores.

3. TUTELA COLETIVA E 
RESPONSABILIDADE CIVIL.

Diz-se coletiva a tutela de interesses e di-
reitos1 titularizados por grupos de indivíduos 
não-determinados. Com o intuito de possibilitar 
a sua efetividade, o legislador brasileiro instituiu 
meios processuais peculiares, dentre os quais se 
destacam a ação popular e a ação civil pública, re-
gidas no país pelas Leis nº 4.717, de 29 de junho 
de 1965, e 7.347, de 24 de julho de 1985. Nestes 
diplomas normativos, possibilitou-se a defesa de 
bens e direitos de valor econômico, artístico, es-
tético, histórico, turístico e paisagístico, além dos 
relacionados ao meio-ambiente, ao consumidor e 
à ordem urbanística2. 

A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor), por sua vez, 
ampliou o alcance da tutela coletiva, possibilitan-
do a defesa judicial de quaisquer direitos difusos, 
coletivos e transindividuais homogêneos, ainda 
que não compreendidos no universo definido pe-
los dois diplomas legais supramencionados. 

Segundo o artigo 81 do Código de Defesa 
do Consumidor, consideram-se como difusos os 
direitos transindividuais, de natureza indivisível, 

1  Kazuo Watanabe distingue interesses de direitos, quando 
afirma que “a partir do momento em que passam a ser 
amparados pelo direito, os interesses assumem o mesmo 
status de direitos, desaparecendo qualquer razão prática, 
e mesmo teórica, para a busca de uma diferenciação 
ontológica entre eles”.

2  Encontra-se em fase de discussão no Congresso Nacional o 
Projeto de Lei nº 5.139/2009, relatado pelo Deputado Federal 
Antônio Carlos Biscaia, que visa disciplinar a ação civil pública, 
ampliando a sua abrangência expressamente aos interesses 
relacionados ao meio ambiente, à saúde, à educação, à 
previdência e assistência social, ao trabalho, ao desporto, à 
segurança pública, aos transportes coletivos, à assistência 
jurídica integral e à prestação de serviços públicos 
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de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato; coletivos, os di-
reitos transindividuais, de natureza indivisível de 
que seja titular grupo, categoria ou classe de pes-
soas ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica base, e individuais homogê-
neos, os direitos que sejam decorrentes de origem 
comum. 

O próprio direito positivo espancou dúvidas 
a respeito da possibilidade de tutela desses direi-
tos coletivos. No entanto, observa-se controvérsia 
doutrinária e jurisprudencial a respeito da possibi-
lidade de um grupo de indivíduos não-determina-
dos vir a ser lesado em seu plexo de bens de natu-
reza extrapatrimonial. Daí a problemática objeto 
de nosso estudo, vale dizer, se é admissível a con-
figuração e quantificação do dano moral coletivo. 

Na medida em que se reconheça como afir-
mativa a resposta a tais indagações, será possível 
também o reconhecimento do dever jurídico, im-
posto ao ofensor, de reparar o dano injustamente 
provocado ao grupo de indivíduos não-determi-
nados, o que será uma importante ferramenta 
para a tutela coletiva.

4. RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil pode ser definida 
como o dever jurídico de reparar um dano injus-
tamente provocado a terceiro. 

Como ensina BITTAR, está diretamente rela-
cionada ao livre arbítrio humano, bem como ao 
correspondente dever de ressarcir o dano, ao atin-
gir componentes pessoais, morais ou patrimoniais 
da esfera jurídica de outrem. 

A origem desse instituto remonta às primei-
ras civilizações da Antiguidade, quando a auto-
ridade estatal invocou para si o poder de punir 
as ofensas sofridas pelos integrantes dos grupos 
sociais, impedindo a vingança coletiva e a indivi-
dual. Em verdade, já existia nas primeiras socieda-
des orientais a noção de que deveria haver uma 
reação proporcional do grupo ao dano suportado 
pelo titular do direito subjetivo lesado, que foi 

bem evidenciado na Lei de Talião3. Tal concepção 
se desenvolveu robustamente nas civilizações 
clássicas, sobretudo no direito romano. DINIZ 
acrescenta que após as fases da vingança coletiva 
e da vingança privada, advieram as etapas históri-
cas de composição; de desenvolvimento da idéia 
de culpa, na Idade Média, até que finalmente se 
atingiu o ideal do dever jurídico de reparação de 
danos, sendo o jurista francês Domat o precursor 
de tal raciocínio, em sua obra Lois civiles, cuja tese 
acabou por inspirar o artigo 1.382 do Código Civil 
francês.

No plano do direito positivo brasileiro, a 
responsabilidade civil possui disciplina na Consti-
tuição Federal de 1988, mais especificamente em 
seu artigo 5º, incisos V4 e X5. Em nível infraconsti-
tucional, é regida pelo artigo 927 do Código Civil 
Brasileiro6 e por diversos dispositivos legais espar-
sos, tais como o artigo 18 do Código de Defesa do 
Consumidor7.

Os principais requisitos para a configuração 
do dever de indenizar são a ação humana volun-
tária, o dano sofrido pelo lesado, o nexo de causa-
lidade existente entre o comportamento humano 
e o dano produzido, assim como a inexistência de 
causa de exclusão de ilicitude do comportamento 
lesivo. 

Ao nosso estudo, interessa o enfoque sobre 
o requisito do dano.

3  Popularmente conhecida pela fórmula “olho por olho, dente por 
dente”.

4  V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem.

5  “X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação”.

6  Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano 
a outrem, fica obrigado a repará-lo.

7 Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 
ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 
de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o 
valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a 
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem 
ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes 
de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das 
partes viciadas.
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5. CONCEITO DE DANO 

Segundo o Moderno Dicionário da Língua 
Portuguesa, o dano possui diversos significados: 
1 Mal ou ofensa que se faz a outrem;. 2 Dir Ofen-
sa ou diminuição do patrimônio moral ou mate-
rial de alguém: “Dano, em sentido amplo, é toda 
diminuição dos bens jurídicos da pessoa” (Clóvis 
Beviláqua); 3 Defeito devido a causas de ordem 
natural ou intrínseca que afeta a qualidade de um 
produto, quanto a sua cor, consistência ou sabor; 
4 Estrago; 5 Perda. D. emergente, Dir: o que resulta 
da falta de cumprimento de um contrato.

Observa-se uma peculiaridade do significa-
do do dano, que ora é relacionado diretamente à 
própria conduta lesiva de direito, ora é associado 
ao resultado desse comportamento lesivo. Esta 
nuance da conceituação do dano acabou sendo 
incorporada pelos juristas. Veja-se a respeito algu-
mas concepções doutrinárias a respeito do dano.

Para BITTAR, o dano é o prejuízo ressarcível 
para o ofendido. DINIZ, por sua vez, conceitua-o 
como a lesão (diminuição ou destruição) que, de-
vido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra 
sua vontade, em qualquer bem ou interesse jurí-
dico, patrimonial ou moral. CAVALIERI entende o 
dano como a subtração ou diminuição de um bem 
jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer 
se trate de um bem patrimonial, quer se trate de 
um bem integrante da própria personalidade da 
vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade; 
dano seria a lesão de um bem jurídico, tanto patri-
monial como moral. 

No nosso entender, o dano é toda e qual-
quer lesão a direito ou interesse titularizado por 
pessoa natural ou jurídica, ou mesmo pela própria 
coletividade, que repercuta de tal modo sobre seu 
plexo de bens de maneira a produzir efeitos rele-
vantes para o Direito.

6. CLASSIFICAçãO DOS DANOS 

Os danos podem ser classificados sob os 
mais diferentes critérios, podendo ser considera-
dos como diretos e indiretos; atuais e futuros, cer-
tos e incertos. Dentre tantas classificações, aquela 

que merece melhor análise é a classificação que 
divide os danos em materiais e morais. Destaco 
dois critérios distintos utilizados pelos civilistas 
para diferenciá-los. 

O primeiro deles utiliza o critério negativo 
ou de exclusão, segundo o qual seria dano moral 
aquele que não atingisse o patrimônio do indiví-
duo. Daí que dano moral, para os defensores des-
ta classificação, seria sinônimo de dano extrapa-
trimonial8. 

Consideramos tal critério falho, na medida 
em que restringe a concepção de dano extrapa-
trimonial e desconsidera a possibilidade de uma 
lesão a bem material gerar prejuízo de caráter afe-
tivo, v.g. quando uma pessoa destrói o álbum de 
família de outra, causando-lhe intenso sofrimen-
to. 

O segundo critério de classificação, por sua 
vez, leva em conta os efeitos produzidos a partir 
da lesão a direito. Se os efeitos produzidos atin-
gem direitos patrimoniais do indivíduo, caracteri-
zar-se-ia o dano material; em caso de o prejuízo 
provocar lesão a direitos imateriais, restaria confi-
gurado o dano moral. 

Entendemos que o critério que melhor dis-
tingue o dano patrimonial do dano moral é o se-
gundo, por ser mais abrangente, evitando inter-
pretações restritivas no sentido de que o dano 
moral somente poderia ser configurado em caso 
de constatação de sofrimento psico-físico, situ-
ação corriqueira na jurisprudência dos tribunais 
superiores.

7. REPARABILIDADE DO DANO MORAL 

Durante muito tempo, discutiu-se a respeito 
da possibilidade de reparação do dano moral no 

8 Para NORONHA, a distinção entre danos patrimoniais e 
extrapatrimoniais surge da noção de patrimônio. Este é o 
complexo de direitos e obrigações de uma pessoa que sejam 
suscetíveis de avaliação econômica, isto é, de valoração em 
termos pecuniários. Por isso será patrimonial, ou econômico, 
o dano que consiste da violação de interesses diretamente 
suscetíveis dessa avaliação em dinheiro.
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país. BESSA9 faz pertinente narrativa a respeito das 
etapas históricas sucessivas que marcaram essa 
evolução: 1ª) quando se entendeu o dano moral 
como irreparável; 2ª) quando se admitiu o dano 
moral como reflexo do dano material; 3ª) quando 
se admitiu o dano moral como independente do 
dano material, 4ª) quando se admitiu a possibili-
dade de cumulação do dano material com o dano 
moral.

Interessante observar como se dá a evo-
lução10 dos institutos jurídicos. Inicialmente, é 
concebida uma idéia nova, que recebe inúmeras 
críticas de todos os lados, colocando seu mentor 
em situação de isolamento, até que o tempo, a ju-
risprudência dos tribunais superiores e finalmente 
a própria legislação consagrem o que antes todos 
achavam um absurdo. Esse foi o caminho seguido 
para o reconhecimento do dano moral à pessoa 
física e à pessoa jurídica11, e parece ser o que está 
sendo enfrentado para o reconhecimento do dano 
a direitos ou interesses titularizados pela coletivi-
dade, denominado pela doutrina de dano moral 
coletivo (ou dano extrapatrimonial coletivo).

8. DANO MORAL COLETIVO

Há na doutrina diversas definições do dano 
moral coletivo. Procuramos reproduzir algumas 
delas.

Para MEDEIROS NETO12, seria “toda modifica-
ção desvaliosa do espírito coletivo, ou seja, qual-
quer violação aos valores fundamentais comparti-
lhados pela coletividade”. 

Com efeito, toda vez em que se vislumbra o 
ferimento a interesse moral (extrapatrimonial) de 

9 Dano Moral Coletivo, In Revista de Direito do Consumidor, Ed. 
59.

10 Vejam-se a respeito os comentários feitos por Flávio Tartuce em 
seu artigo Reflexões sobre o Dano Social.

11 O Enunciado nº 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 
estabelece que a pessoa jurídica pode sofrer dano 
moral. Vale observar que esse enunciado somente foi editado 
em setembro de 1999, mais de onze anos após o advento da 
Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 5º, inciso X, já 
admitia o dano moral sem especificar se seu titular seria pessoa 
física ou jurídica.

12 Dano Moral Coletivo – 2. ed. – São Paulo: LTr, 2007.

uma coletividade, configurar-se-á dano passível 
de reparação, tendo em vista o abalo, a repulsa, a 
indignação ou mesmo a diminuição da estima, in-
fligidos e apreendidos em dimensão coletiva (por 
todos os membros), entre outros efeitos lesivos. 

Nesse ponto, é imperioso que se apresente 
o dano como injusto e de real significância, usur-
pando a esfera jurídica da proteção à coletividade, 
em detrimento de valores fundamentais do seu 
acervo”.

BITTAR13 o compreende como a “injusta le-
são da esfera moral de uma dada comunidade, ou 
seja, a violação antijurídica de um determinado 
círculo de valores coletivos. Quando se fala em 
dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao 
fato de que o patrimônio valorativo de uma certa 
comunidade (maior ou menor), idealmente consi-
derado, foi agredido de maneira absolutamente 
injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso 
dizer, em última instância, que referiu a própria 
cultura, em seu aspecto imaterial”.

ROMITA o define como aquele “que decorre 
da violação de direitos de certa coletividade ou a 
ofensa a valores próprios dessa mesma coletivi-
dade, como sucede, por exemplo, com a crença 
religiosa, o sentimento de solidariedade que vin-
cula os respectivos membros, a repulsa a atos de 
discriminação contra membros da coletividade ou 
do próprio grupo, como tal”.

9. REPARABILIDADE CIVIL POR DANO 
MORAL COLETIVO

Existem requisitos para a configuração do 
dever jurídico de reparar um dano moral coletivo, 
analisados a seguir.

9. 1. COMPORTAMENTO DO AGENTE

O primeiro requisito é a ocorrência do que 
JUNQUEIRA AZEVEDO denominou de comporta-
mento exemplar negativo do agente. O ato viola-
dor comissivo ou omissivo de interesse da coleti-

13 Dano Moral Coletivo no Atual Contexto Brasileiro. Revista de 
Direito do Consumidor nº 12. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
out.-dez, 1994.
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vidade deve ser reprovável ao ponto de permitir 
ao intérprete intuir que o mesmo não deve ser 
repetido, na medida em que a sua reiteração pro-
voca um rebaixamento da qualidade de vida do 
grupo. 

Note-se que a prática indesejável pode ocor-
rer em diversas situações de nosso cotidiano, 
como numa relação de emprego, no contexto de 
uma agressão ao meio-ambiente, na violação aos 
direitos do consumidor e do idoso, dentre outras 
possibilidades. 

9. 2. VIOLAÇÃO A DIREITO EXTRAPATRIMO-
NIAL DA COLETIVIDADE

O segundo requisito é a ocorrência de um 
dano ao patrimônio jurídico da coletividade, en-
tendido este como “o conjunto de valores reco-
nhecidos como integrantes das veias afetiva (ou 
sentimental), intelectual de (de percepção e de 
entendimento) e valorativa (individual e social) da 
personalidade”. 

Segundo MORAES, exige-se “que o dano 
seja ofensivo à cláusula geral de tutela da pessoa 
humana, seja causando-lhe um prejuízo material, 
seja violando direito (extrapatrimonial) seu, seja, 
enfim, praticando em relação à sua dignidade, 
qualquer mal evidente ou perturbação, mesmo se 
ainda não reconhecido como parte de uma cate-
goria jurídica”.

Destaco a importância da análise do dano 
moral coletivo sob o enfoque da dignidade da 
pessoa humana, na medida em que esta é um 
princípio fundamental da República Federativa do 
Brasil (cf. art. 1º, III, da Carta Magna), como obser-
vou TEPEDINO14. Este tema é um dos que ilustram 
o debate sobre a constitucionalização do direito 
civil brasileiro. 

14 Os preceitos ganham, contudo, algum significado se 
interpretados com especificação analítica da cláusula geral de 
tutela da pessoa humana prevista no texto constitucional do 
artigo 1º, III (a dignidade como valor fundamental da república). 
A partir daí, deverá o intérprete afastar-se da ótica tipificadora 
seguida pelo Código Civil, ampliando a tutela da pessoa humana 
não apenas no sentido de contemplar novas hipóteses de 
ressarcimento, mas, em perspectiva inteiramente diversa, no 
intuito de promover a tutela da personalidade mesmo fora do 
rol de direitos subjetivos previstos pelo legislador codificado.

Por tal razão, é injustificável a compreensão 
do dano moral coletivo sob um enfoque privatísti-
co que tem sido feita por algumas Cortes do País. 

Refiro-me à orientação perfilhada pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento 
do Recurso Especial nº 598.281/MG, relatado pelo 
Ministro Teori Albino Zavaski e publicado no DJ 
de 01/06/2006. Pelo exame da ementa15. deste 
julgado, conclui-se que foi admitida a possibili-
dade de configuração do dano moral coletivo no 
âmbito daquela Corte. No entanto, a maioria dos 
Ministros que participaram do julgamento en-
tendeu que o dano moral coletivo não havia sido 
comprovado no caso sob exame. No entender de 
Suas Excelências, isto seria algo impossível, dada 
a incompatibilidade entre as noções de trasindivi-
dualidade e de dor e sofrimento psíquico.

Ora, o julgado sob comento incide em triplo 
equívoco sobre o instituto, na medida em que: a) 
restringe o dano moral ao sofrimento psíquico 
(discussão completamente superada); b) contraria 
a jurisprudência da Corte no sentido de que nem 
só a pessoa física pode sofrer dano moral, tanto 
que a pessoa jurídica pode suportá-lo (Enunciado 
227, v. Nota nº 11)16; c) atribui ao Superior Tribunal 
de Justiça um papel que não lhe cabe, qual seja, 
o de reexaminador da matéria fática, algo vedado 
pelo Enunciado nº 7 de sua Súmula.

No particular, entendo que andou melhor o 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, quando 
reconheceu a ocorrência de dano moral coletivo 
consistente no abalo ao sentimento de dignidade, 
apreço e consideração que a comunidade jurídica 
sofreu quando da invasão do campus da Universi-
dade Federal da Bahia por tropas da Polícia Militar 
daquele Estado. Trata-se dos Embargos Infringen-
tes na Apelação Cível nº 2001.33.00.010564-1/BA, 
publicado no DJ de 18/05/2009. Naquele julga-

15 Processual Civil. Ação Civil Pública.. Dano ambiental. Dano moral 
coletivo. Necessária vinculação do dano moral à noção de dor, 
de sofrimento psíquico, de caráter individual. Incompatibilidade 
com a noção de transindividualidade (indeterminabilidade do 
sujeito passivo e indivisibilidade da ofensa e da reparação). 
recurso especial improvido”.

16 Xisto Tiago de Medeiros Neto faz robusta crítica  este julgado, 
quando afirma que” 
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do17 foi adotada a tese do dano moral coletivo in 
re ipsa, isto é, aquele que é demonstrado com a 
comprovação dos fatos que ensejaram a lesão ao 
patrimônio coletivo. 

Outro precedente jurisprudencial digno 
de destaque é a sentença irrecorrida prolatada 
pelo juízo federal da 12ª Vara da Seção Judiciá-
ria da Bahia, no bojo dos autos tombados sob nº 
2006.33.00.012347-7, em que se entendeu confi-
gurado o dano moral coletivo, consistente na vio-
lação da expectativa e boa-fé de estudantes que 
se matricularam em curso de mestrado oferecido 
por uma instituição de ensino superior que não 
possuía autorização do Ministério da Educação 
para tal atividade.

Pode-se citar, ainda, precedente do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região. Trata-se da AC 
200271080005320, relatada pela Desembargado-
ra Federal Maria Lúcia Luz Leiria e publicada no DJ 
de 08/07/2009. Neste caso, o dano moral coletivo 
foi reconhecido e consistiu no prejuízo ao direito 
de informação dos consumidores decorrente do 
fechamento dos postos de atendimento ao usu-

17 EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USO 
EXCESSIVO DE FORÇA POLICIAL MILITAR NAS DEPENDÊNCIAS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PARA COIBIR DIREITO 
DE RESISTÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. 
CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. 

1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, em sede 
de apelação em ação civil pública, deu parcial provimento ao 
recurso para excluir a condenação por danos morais, decorrente 
da invasão, com violência, do campus da Universidade Federal 
da Bahia - UFBA pela Polícia Militar do Estado da Bahia.

2. A invasão e a truculência da Polícia Militar restou comprovada 
por relatório do Departamento de Polícia Federal cujo teor 
confirma as explosões de bombas de gás lacrimogêneo, o 
quebra-quebra e o arrombamento das dependências da 
Universidade, com a existência de pessoas feridas.

3. Correto o voto vencido do Relator ao ponderar que não só 
comunidade acadêmica foi atingida, como alvo final das 
atrocidades cometidas pelos agentes policiais na desastrosa 
e mal sucedida ação militar, resultando daí a violação de 
interesses transindividuais coletivos.

4. A comunidade acadêmica da Universidade Federal da Bahia 
sofreu, como categoria ou grupo que é, as conseqüências da 
violência perpetrada pela Polícia Militar do Estado da Bahia. As 
agressões e as humilhações sofridas abalaram o sentimento de 
dignidade, apreço e consideração que tal comunidade dispõe 
perante a sociedade: abalaram sua própria imagem. É devida 
reparação pelo dano moral coletivo suportado.

5. Embargos infringentes da UFBA providos.
(EIAC 2001.33.00.010564-1/BA, Rel. Desembargadora Federal 

Selene Maria De Almeida, Terceira Seção,e-DJF1 p.27 de 
18/05/2009)

ário de serviço de telefonia e sua substituição por 
call centers. Na oportunidade, foi mantida a sen-
tença de 1º grau que condenara uma das maio-
res empresas telefônicas do país ao pagamento 
de uma indenização por danos morais coletivos 
fixada no patamar de R$ 1.780.940,00 (um milhão, 
setecentos e oitenta mil, novecentos e quarenta 
reais).

Por fim, menciono julgado do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, em que se admitiu o dano moral 
coletivo consistente na prática de terceirização de 
mão-de-obra destinada à execução de serviços 
ligados à atividade-fim da reclamada e à manu-
tenção de empregados sem o contrato de traba-
lho anotado na CTPS (RR - 374/2004-037-01-00.8, 
publicado no DJ de 19/06/2009). 

9. 3. NEXO DE CAUSALIDADE

O último requisito para a configuração do 
dever jurídico de reparação de dano moral cole-
tivo é a relação de causa e efeito entre este e o 
comportamento negativo do agente. O nexo de 
causalidade deve ser direto e imediato, sendo ad-
missíveis as discussões a respeito de suas causas 
interruptivas (caso fortuito, força maior e culpa 
exclusiva da vítima), bem como sobre causas de 
exclusão da ilicitude.

Presentes estes três requisitos, reputa-se 
configurado o dever jurídico de reparação do 
dano moral coletivo. A partir de então, é neces-
sário quantificá-lo segundo o prudente arbítrio 
judicial.

10. QUANTIFICAçãO DO DANO 
MORAL COLETIVO

Para mensurar a reparação de qualquer dano 
moral, deve-se levar em conta a finalidade com-
pensatória e punitiva da mesma. MEDEIROS NETO 
destaca que no caso do dano moral coletivo, a se-
gunda finalidade é mais evidenciada, na medida 
em que esta possibilita que o lesante apreenda, 
pela sanção pecuniária imposta, a força da repro-
vação social e dos efeitos deletérios decorrentes 
da sua conduta. Busca-se com isso sancionar a 
prática de uma conduta ilícita, cuja realização, cer-
tamente, resultou em benefícios indevidos para si, 
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não obstante a violação de direitos fundamentais, 
circunstância esta inaceitável para o sistema de 
justiça. 

Isso representa a adoção no sistema jurídico 
brasileiro do instituto inglês do punitive damages, 
cuja aplicação se justifica em decorrência do fato 
de o ofensor estar prosseguindo na ofensa mesmo 
ciente da possibilidade de reação do ordenamen-
to, como ilustra GRANDINETTI18. Em tais situações, 
no dizer de LORD MORRIS, “alguém fica diante da 
possibilidade de ter de indenizar por danos por 
ter feito alguma coisa que possa ser considerada 
errada mas mesmo assim, deliberadamente, pros-
segue em seu plano porque pensa que o mesmo 
pode funcionar satisfatoriamente para ele. Ele 
está preparado para causar dano a alguém por-
que pensa que pode ter mais vantagem agindo 
assim, mesmo considerando o risco de ter de pa-
gar pelos danos”.

Assim, para assegurar o caráter pedagógico 
da condenação imposta ao lesante, devem ser 
observados os seguintes critérios elencados por 
MEDEIROS NETO: a) a natureza, a gravidade e a 
repercussão da lesão; b) a situação econômica 
do ofensor; c) o eventual proveito obtido com a 
conduta ilícita; d) o grau de culpa ou dolo, se pre-
sentes, e a verificação de reincidência, e) o grau de 
reprovabilidade da conduta adotada. 

Os critérios devem ser analisados em cada 
caso concreto, de maneira a assegurar uma puni-
ção efetiva ao agente causador do dano ao grupo 
social, com vistas a assegurar a melhor tutela dos 
direitos transindividuais.

9. CONCLUSãO

Todo aquele que provocar lesão ao patrimô-
nio imaterial da coletividade pode ser compelido 
pelo Ordenamento Jurídico a reparar esse pre-
juízo. Para tanto, devem concorrer os requisitos 
da responsabilidade civil por dano moral coleti-
vo, quais sejam, o comportamento comissivo ou 
omissivo do agente; a violação a direito extrapa-

18 In Responsabilidade por Dano Não-Patrimonial a Interesse 
Difuso.

trimonial da coletividade, bem como o nexo de 
causalidade entre estes.

A discussão a respeito da admissibilidade e 
da quantificação do dano moral coletivo deve ser 
compreendida em um contexto de efetivação dos 
direitos humanos. São equivocadas as interpreta-
ções levadas a efeito sob uma ótica privatística, 
na medida em que desconsideram que o instituto 
guarda íntima relação com o princípio da dignida-
de da pessoa humana. Não por acaso se entende 
que o dano moral coletivo é um dos temas que 
ilustram o processo de constitucionalização do di-
reitos civil.

Os Operadores do Direito devem procurar 
aplicar este instituto de maneira a assegurar a efe-
tividade da tutela coletiva, enfatizando a função 
punitivo-pedagógica da reparação, de maneira 
a impedir, ou ao menos prevenir, que os grupos 
econômicos desconsiderem os direitos da coleti-
vidade a todo instante, sob o exclusivo interesse 
de ampliação de sua margem de lucro e de influ-
ência.
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A EXECUçãO JUDICIAL
ASPECTOS PROCESSUAIS QUE SE CONTRAPÕEM À 

CONCEPçãO DE SUA CELERIDADE
Juiz Federal Evandro Reimão dos Reis

As alterações no Código de Processo Civil 
trouxeram profundas modificações na execução 
judicial, as quais se consubstanciam hábeis regras 
processuais para a rápida entrega do direito sub-
jetivo reconhecido no julgamento que configura 
o título formador da sua exigibilidade.

As modificações na liquidação da sentença 
e na própria execução introduzidas a partir da Lei 
nº 11.232/2005 foram decisivas para tornar mais 
breve o encerramento da execução.

No que tange à fixação do quantum da con-
denação, quando a sentença não estabelece, cui-
daram os artigos 475-A e 475-B, da Lei Processual 
Civil, de traçar a forma da sua mensuração, sempre 
abrigada no princípio de incontestável rapidez na 
sua apuração e na sua efetividade, embora em al-
gumas situações a alteração processual ensejou 
dificuldade para o acertamento da pretensão exe-
cutória.

Embora louvável, a intimação da liquidação 
na pessoa do advogado da parte esbarra nas hi-
póteses em que tal providência não é possível, 
seja por ter o causídico já se retirado do patrocí-
nio da causa, seja no caso de o processo ter corri-
do à revelia da parte executada e sem advogado 
constituído ou mesmo em casos análogos, como a 
morte do profissional ou do devedor quando nes-
ta hipótese o mandato se extingue ex vi legis.

A imperatividade do verbo “será” a parte in-
timada na pessoa do seu advogado deveria ceder 
mesmo a alternância da intimação ao advogado 
ou à própria parte e seguida da providência que 
o ato cientificatório da liquidação reclama do de-
vedor, o que frequentemente enseja retardar a li-
quidação ante a ausência de norma expressa que 
permita superar a omissão legislativa, pois muitas 
vezes o magistrado move o iter liquidacional a 
partir da sua própria percepção, o que tem causa-

do demora no encerramento dessa fase de quan-
tificação do título judicial.

Outro aspecto notado no princípio da cele-
ridade da liquidação que teve efeito contrário ao 
esperado reside na possibilidade de requerer-se 
a liquidação do julgado na pendência de recurso. 
Em que pese a imposição do seu processamento 
em autos apartados, não houve a indicação de 
quais as peças pertinentes para fomentar a liqui-
dação, deixando ao nuto do credor a sua aferição 
ou necessidade, possibilitando mesmo que elas se 
situem na sua disponibilidade de escolha, o que 
certamente pode instaurar inconveniente disputa 
quanto às peças “pertinentes”.

Questão que também se afigura relevante a 
ser considerada na liquidação quando o título que 
a embasa ainda não ostentar definitividade reside 
na quase impossibilidade de realizá-la por ainda 
não possuir a indispensável estabilidade dos ele-
mentos que a vão compor (quantum, tempo, taxa, 
período, etc.), daí a impropriedade de antecipar 
a liquidação enquanto não houver o trânsito em 
julgado, exceto se referir-se a parcelas ou pedidos 
não impugnados no recurso.

Ainda no que tange à satisfação do direito 
do credor, a elaboração por ele de cálculo quando 
meramente aritmético, para fins de iniciar a fase 
de satisfação da obrigação pecuniária, com o em-
prego do artigo 475-J, o avanço representado por 
tal atividade de iniciativa do credor reduz-se, com 
certa frequência, a instalação de fase do processo 
de conhecimento eis que, havendo impugnação 
do devedor, não se tem como aferir a exatidão dos 
cálculos ou sua conformidade com o título judicial 
senão através de perícia, o que faz retornar a situ-
ação processual de controvérsia até a definição do 
valor que o credor tem direito.

Acertado ou definido o valor da execução, 
parece relevante mencionar o artigo 475-R do 
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Diploma Processual, que expressamente manda 
aplicar, de forma subsidiária ou supletiva, as nor-
mas que regem o processo de execução de títu-
lo extrajudicial ao procedimento de execução de 
título judicial, ao qual por sua vez são aplicadas, 
também, as disposições que regem o processo de 
conhecimento, na dicção do artigo 598, da Norma 
Processual, daí que por explícita remissão legal, 
embora a fase executiva contenha regras que tor-
naram mais célere a entrega da prestação judicial, 
quando materializada em pagamento de quantia 
certa, pode retornar à instalação de nova etapa do 
processo de conhecimento, o que deveria ser evi-
tado pelas novas regras que informam a execução 
judicial, as quais procuraram imprimir rapidez e 
efetividade do quanto nele formado em benefício 
do sujeito ativo da execução.
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INSUBSISTÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC, 
APÓS JULGAMENTO DESFAVORÁVEL AO AUTOR

Juiz Federal Fábio Moreira Ramiro

Com a Reforma do Código de Processo Civil 
em 1994, o julgador passou a contar com instru-
mentos que visaram dar maior efetividade à juris-
dição, em especial no que se refere aos deveres de 
fazer e de não fazer. Consoante o art. 461 do Có-
digo, “Na ação que tenha por objeto o cumprimento 
de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá 
a tutela específica da obrigação ou, se procedente o 
pedido, determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do adimplemen-
to”.  

No parágrafo quarto do artigo, ficou estabe-
lecido que “o juiz poderá, na sentença ou na tutela 
antecipatória, impor multa diária ao réu, indepen-
dentemente de pedido do autor, se for suficiente ou 
compativel com a obrigação, fixando-lhe prazo ra-
zoável para o cumprimento do preceito”.

Esse dispositivo já era igualmente previsto 
no art. 84, do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei 8078/90), e sua inserção no CPC afastou qual-
quer dúvida de possibilidade de sua aplicação em 
lides não consumeristas, ainda que fosse possível 
a aplicação analógica da norma do CDC, em nome 
da efetividade jurisdicional, embora aquele dis-
positivo se dirigisse para ações acerca de direitos 
difusos ou coletivos, diferentemente do CPC, que 
rege primordialmente a tutela de direitos indivi-
duais.

Vê-se, assim, que o art. 461 em comento con-
feriu ao juiz a possibilidade de ordenar medida re-
ferente a dever de fazer ou de não fazer, sob pena 
de multa, colocando à sua disposição um instru-
mento de natureza coercitiva para que o direito 
reconhecido na sentença ou na tutela de urgência 
seja efetivado, forçando o réu ao seu cumprimen-
to.

É comum a fixação da multa de que trata 
o art. 461, § 4º, do CPC, em sede de decisão que 
concede liminar – cada vez mais rara – ou ante-
cipação dos efeitos da tutela, já que o conteúdo 

dessas decisões está umbilicalmente relacionado 
com obrigações de fazer e não fazer. A multa, por 
ser diária e permitir balizamento de seu valor de 
acordo com a eficácia que dessa medida se extrai, 
constitui-se, dessa forma, em importante meio de 
se alcançar a tutela específica pretendida pelo au-
tor, já que o inadimplemento do réu, quanto mais 
repetido for, implicará em uma soma que pode, 
muitas vezes, superar o próprio valor do que se 
pretende ao final.

Na experiência judicante federal, a aplicação 
da multa, que se inspira induvidosamente nas as-
treintes do direito francês, tem-se mostrado eficaz 
e é muito utilizada nas ações que visam à exclu-
são do nome do autor de cadastros de restrição 
de crédito e para implantação de benefícios previ-
denciários. Em ambas as hipóteses, a urgência se 
justifica plenamente, bem assim a necessidade de 
se adotarem meios coercitivos de cumprimento 
da ordem judicial, para evitar um dano maior às 
esferas patrimonial e moral da parte demandan-
te.

Ao ser cominada a multa, a parte autora passa 
a vislumbrar efetividade da decisão que lhe favo-
rece, ao passo que o réu é pressionado a adimplir 
com a obrigação que lhe está sendo imposta. Ao 
final – sim, ao final, pois somente com o trânsito 
em julgado se pode executar a multa cominada – 
poderá o autor ser ressarcido, com o recebimento 
do valor resultante da multa, e o réu, punido com 
o pagamento de um valor que originalmente não 
lhe seria cobrado, já que a obrigação originalmen-
te era de fazer ou não fazer alguma coisa.

Algumas dúvidas surgem quando se ques-
tiona a subsistência da multa cominada no curso 
do processo, quando a sentença que extingue o 
processo é desfavorável ao autor, ou quando a de-
cisão que impôs a obrigação de fazer ou de não 
fazer é revogada, seja pelo próprio órgão jurisdi-
cional que a prolatou, seja por instância superior.
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Conforme já se procurou demonstrar, a natu-
reza da multa é coercitiva. Trata-se de instrumento 
destinado a induzior o réu a cumprir a ordem. O § 
2º, do art. 461 descarta o caráter indenizatório, aos 
estabelecer que “A indenização por perdas e danos 
dar-se-á sem prejuizo da multa”. Não se trata de 
sanção pelo descumprimento, mas de cominação 
coercitiva para fins de cumprimento. Para o réu, 
o seu inadimplemento poderá se transformar em 
um passivo bastante acentuado, e, portanto, é seu 
o risco pela continuidade do descumprimento da 
ordem judicial, já que esta poderá restar adimpli-
da por outras formas, sem que se dispense o paga-
mento da multa.

Logo, quando o réu deixa de adimplir a obri-
gação, mesmo após lhe ser cominada a multa diá-
ria do art. 461, ele assume o risco de ter que arcar 
com a conta maior. Caso confie que seu direito é 
melhor e que poderá reverter a decisão que ora 
lhe desfavorece, ele assume suportar seu paga-
mento, na hipótese de não se confirmarem seus 
argumentos de defesa e a sentença ou decisão 
serem mantidas mesmo após o jugamento pela 
última instância possível.

Muito embora a multa seja para desestimu-
lar o descumprimento de ordem judicial, ela não 
visa a proteger a autoridade do Estado-juiz. Efe-
tivamente, nada impede que, cumulativamente 
à astreinte, endereçada ao autor, o juiz possa, vis-
lumbrando a prática de ato atentatório à digini-
dade da Justiça, cominar a multa por contempt of 
Court (atentado à Corte), também pelo descum-
primento de ordem judicial, mas em um ato que 
configura desprestígio da Justiça.

Para tanto, o CPC foi buscar inspiração no 
direito anglo-saxão, cujas sanções para descum-
primento de decisão judicial vão muito além da 
multa, que, em nosso ordenamento, inserido atra-
vés do art. 14, parágrafo único, V, da lei processu-
al, em 2001, é bastante tímido e tem-se mostrado 
insuficiente.

Neste caso, o produto da multa fixada, pos-
to que somente possa ser cobrada após o trânsito 
em julgado, será sempre cobrado pela Fazenda, 
seja Estadual, na hipótese do descumprimento 
atingir interesse da Justiça dos Estados e do Dis-

trito Federal, ou pela Fazenda Nacional, quando a 
vítima for algum dos órgãos do Poder Judiciário 
da União (Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Jus-
tiça Eleitoral e Justiça Militar).

Diferentemente, o produto da multa do art. 
461, beneficiando o credor, não poderá ser execu-
tado caso o título em que se baseou seja desfeito, 
por simples revogação, rejeição do pedido ou pro-
vimento do recurso do réu.

O Código é silente quanto à subsistência da 
multa nas hipóteses sob apreciação. Uma impor-
tante fonte, todavia, integra essa lacuna, além de 
ser de grande utilidade o recurso a princípios ge-
rais do direito, consoante se demonstrará no de-
correr deste ensaio. 

A Lei de Ação Civil Pública (Lei 7347/85) dis-
põe no art. 11, que “Na ação que tenha por objeto 
o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, 
o juiz determinará o cumprimento da prestação da 
atividade devida ou a cessação da atividade nociva, 
sob pena de execução específica, ou de cominação 
de multa diária, se esta for suficiente ou compatí-
vel, independentemente de requerimento do autor” 
(gn).

A redação, percebe-se facilmente, é muito si-
milar ao art. 461 sob testilha, e não por outra razão 
o disposto no seguinte art. 12, § 2º, deixa eviden-
ciar o que se vem sustentando acerca da manu-
tenção da multa, após o julgamento desfavorável 
à pretensão do autor. Confira-se:

“A multa cominada liminarmente só será 
exigível do réu após o trânsito em julgado da de-
cisão favorável ao autor, mas será devida desde 
o dia em que se houver configurado o seu des-
cumprimento”.

Assim, na ação civil pública, ocorrendo jul-
gamento desfavorável ao demandante, a multa 
cominada desaparece. Também o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) tem essa 
previsão:

“Art. 213. Na ação que tenha por objeto o 
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, 
o juiz concederá a tutela específica da obrigação 
ou determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do adimple-
mento.
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§ 1º Sendo relevante o fundamento da 
demanda e havendo justificado receio de inefi-
cácia do provimento final, é lícito ao juiz conce-
der a tutela liminarmente ou após justificação 
prévia, citando o réu.

§ 2º O juiz poderá, na hipótese do pa-
rágrafo anterior ou na sentença, impor multa 
diária ao réu, independentemente de pedido 
do autor, se for suficiente ou compatível com a 
obrigação, fixando prazo razoável para o cum-
primento do preceito.

§ 3º A multa só será exigível do réu após 
o trânsito em julgado da sentença favorável 
ao autor, mas será devida desde o dia em que 
se houver configurado o descumprimento.” 
(gn).

Não poderia ser diferente com a multa diária 
do art. 461, § 4º, do CPC, pois nao faz sentido que 
aquele que nao seja merecedor do direito do qual 
se originou a multa seja beneficiário do pagamen-
to desta.

É princípio do Direito o axioma segundo o 
qual o acessório segue o principal. A multa comi-
nada pelo descumprimento de ordem judicial e 
para desestimular esse comportamento é secun-
dária à decisão que impôs a obrigação de fazer ou 
não fazer. Não faria nenhum sentido que subsis-
tisse à míngua de um título que justificasse sua 
existência.

A doutrina tem abonado esse entendimento. 
LUIZ GUILHERME MARINONI pontua que 

“Se nosso sistema confere ao autor o pro-
duto da multa, é completamente irracional ad-
mitir-se que o autor possa ser beneficiado quan-
do a própria jurisdição chega à conclusão de que 
ele não possui o direito que afirmou estar presen-
te ao executar (provisoriamente) a sentença ou a 
tutela antecipatória. Se o processo não pode pre-
judicar o autor que tem razão, é ilógico imaginar 
que o processo possa beneficiar o autor que não 
tem qualquer razão, apenas porque o réu deixou 
de adimplir uma ordem do Estado-juiz”.1).

“Não se diga que a circunstância de a mul-
ta não poder ser cobrada pelo autor que a final é 

1  Tutela Inibitória [Individual e Co-
letiva], Ed. Revista dos Tribunais, São 
Paulo: 1998, p. 182

declarado sem razão retira seu caráter coercitivo. 
O qua atua sobre a vontade do réu é a ameaça 
do pagamento da multa; essa, assim, não perde 
o poder de coerção apenas porque o réu sabe que 
não terá que pagá-la na hipótese de o julgamen-
to final não confirmar a tutela antecipatória ou 
sentença que foi ‘provisoriamente executada’.

“No caso de tutela antecipatória ou de 
‘execução provisória da sentença’, o réu certa-
mente temerá ter que pagar a multa, não só 
porque é provável que o julgamento final acabe 
confirmando a tutela antecipatória ou a senten-
ça, mas fundamentalmente porque ninguém 
pode ter segura conviccção de qual será o ‘último 
julgamento’” (ob. cit., p. 182).

Conclui o ilustre processualista:

“Lembre-se, aliás, em abono desta posição, 
que a própria Lei da Ação Civil Pública afirma, em 
seu art. 12, § 2º, que ‘a multa cominada liminar-
mente só será exigível do réu após o trânsito em 
julgado da decisão favorável ao autor, mas será 
devida desde o dia em que se houver configurado 
o descumprimento” (idem, p. 183).

Nessa mesma linha de intelecção, o magisté-
rio de EDUARDO TALAMINI:

“Caso, em via recursal ou mesmo por 
ação de impugnação (rescisória, mandado de 
segurança...) venha a se definir que o autor não 
tinha direito à tutela, ficará sem efeito o crédito 
derivado da multa que eventualmente incidiu. Se 
o autor já o houver recebido, terá de devolvê-lo. 
Isso valerá tanto para a multa imposta em ante-
cipação de tutela quanto para a estabelecida em 
sentença.

“Não é viável opor contra essa conclusão 
o argumento de que a multa resguarda a auto-
ridade do juiz – e não diretamente o direito pre-
tendido pelo autor -, de modo que, ainda que 
posteriormente se verificasse a falta de razão do 
autor, isso não apagaria, no passado, o descum-
primento, pelo réu, da ordem judicial que rece-
bera. A legitimidade da autoridade jurisdicional 
ampara-se precisamente na sua finalidade de 
tutelar quem tem razão. A tese ora criticada, se 
aplicada, longe de resguardar a autoridade juris-
dicional, apenas contribuiria para enfraquecê-la: 
consagraria o culto a uma suposta ‘autoridade’ 
em si mesma, desvinculada de sua razão de ser. 
Tanto mais grave, quando se considera que o cré-
dito da multa não redunda em benefício do Esta-
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do, mas do autor – o qual, na hipótese em exame, 
não tem o direito que afirmara como seu.”2 

No âmbito da jurisprudência, colaciono dois 
julgados do Superior Tribunal de Justiça com 
idêntica conclusão à que aqui está sendo preco-
nizada:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DE-
CLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – ACO-
LHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS QUAN-
TO AO RESULTADO DO JULGADO.

1. Constatada omissão no acórdão recorri-
do, merecem acolhida embargos de declaração.

2. A multa coercitiva do art. 461, § 4°, 
do CPC, imposta por decisão que antecipa os 
efeitos da tutela, não subsiste nos casos em 
que a demanda ajuizada pelo beneficiário da 
multa é julgada improcedente.

3. Embargos de declaração acolhidos para 
suprir omissão, sem efeitos modificativos quanto 
ao resultado do julgamento.”

(EDcl no REsp 685.406/RJ, Rel. Ministra  
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 16/06/2009, DJe 25/06/2009) (gn).

“PROCESSO CIVIL – MEDIDA CAUTELAR 
PARA DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPE-
CIAL – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.

1. É possível conferir efeito suspensivo a 
recurso especial, em casos excepcionais, quando 
estiverem evidenciados os requisitos do fumus 
boni iuris e do periculum in mora.

2. Medida cautelar ajuizada para conceder 
efeito suspensivo a recurso especial interposto 
contra acórdão que examinou agravo de instru-
mento manejado contra decisão do Juízo de 1º 
Grau que, com esteio no art. 461, § 4°, do CPC, fi-
xou multa coercitiva em desfavor do requerente.

3. A multa coercitiva imposta, por deci-
são interlocutória do Juízo de 1º Grau, somen-
te passará a ser devida após o julgamento 
final da demanda e desde que o beneficiário 
da multa tenha sua pretensão acolhida pelo 
Poder Judiciário.

4. Eventual sentença proferida em desfa-
vor do requerente acarreta a perda de objeto do 

2  Tutela Relativa aos Deveres de 
Fazer e de Não Fazer, Revista dos Tribu-
nais, São Paulo: 2003, p. 259/260

recurso especial a que se pretende conceder efei-
to suspensivo. Precedentes.

5. Perigo na demora não demonstrado.

6. Medida cautelar julgada improceden-
te.”

(MC 14.186/RJ, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
02/06/2009, DJe 17/06/2009) (gn).

No voto condutor do primeiro julgado acima 
transcrito, a relatora, citando o magistério de FRE-
DDIE DIDIER JÚNIOR, acentuou que:

“Traçado esse breve histórico, tem-se que 
a tese posta à discussão é a seguinte: a multa do 
art. 461, § 4°, do CPC, devida em razão de des-
cumprimento de decisão interlocutória, subsiste 
nos casos em que a demanda ajuizada pelo be-
neficiário da multa é julgada improcedente?

Fredie Didier Jr. et alli, discorrendo sobre o 
tema, assevera que:

‘Ainda segundo Talamini se ao final do 
processo se concluir que o autor não tinha direito 
à tutela específica (foi vencido) “ficará sem efeito 
o crédito derivado da multa que eventualmente 
incidiu, perdendo o objeto a execução provisória 
eventualmente iniciada.

(...)

Luiz Guilherme Marinoni, por outro lado, 
afirma que a multa só pode ser cobrada após o 
trânsito em julgado da decisão final e desde que 
esta confirme a antecipação em que se cominou 
a medida coercitiva.’

Ao final, o citado processualista precei-
tua que:

‘Efetivamente, somente quando o be-
neficiário da multa se tornar, ao fim do pro-
cesso, o vencedor da demanda é que fará jus 
a cobrança do montante. Assim o é porque a 
multa é apenas um meio, um instrumento que 
serve para garantir à parte a tutela antecipa-
da do seu provável direito; dessa forma, se ao 
cabo do processo se observa que esse direito 
não é digno de tutela (proteção) jurisdicional, 
não faz sentido que o jurisdicionado, que não é 
merecedor da proteção jurisdicional (fim), seja 
beneficiado como valor da multa (meio).

(Curso de Direito Processual Civil. Salva-
dor: Jus Podivm, 2007. P. 358/360)”

Na Segunda Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Federais da Bahia, esse entendimento 
restou vencedor, por maioria, evidenciando que a 
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matéria ainda suscita dúvidas consideráveis, pois 
os argumentos em favor da manutenção da mul-
ta, ainda que a pretensão do beneficiário da mul-
ta seja julgada improcedente, objetivam conferir 
credibilidade à Justiça, embora para tanto existam 
outros meios postos à disposição do julgador:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDA-
DE CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA EM FINANCIA-
MENTO ESTUDANTIL. ADITAMENTO. TERMO 
DE ANUÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. 
COBRANÇAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE DANO 
MORAL. INSUBSISTÊNCIA DAS ASTREINTES. RE-
CURSO PROVIDO.

1. Havendo expressa anuência do fiador 
ao aditamento de contrato de financiamento es-
tudantil, não há se falar em cobranças indevidas 
de parcelas em atraso, sendo inocorrente o dano 
moral. Inaplicabilidade da súmula 214, do STJ. 

2. Sendo improcedente o pedido do au-
tor, torna-se insubsistente a multa cominada 
com base no art. 461, § 4º, do CPC.

3. Recurso provido. Sentença reforma-
da.”

(Recurso 2007.33.00.712058-9, rel. Juiz 
Federal FÁBIO RAMIRO, j. em 11.03.2009).” 
(gn).

Em conclusão, a despeito do silêncio do art. 
461, normas de conteúdo semelhante e a aplica-
ção de princípios do direito são suficientes para 
colmatar essa lacuna, dando como insubsistente 
a multa cominada com base no mencionado arti-
go quando a sentença for desfavorável ao autor, 
ocorra isso na mesma instância em que foi comi-
nada a astreinte, seja através de reforma do julga-
do por grau de jurisdição mais elevado.
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MULTA COMINADA EM DECISãO INTERLOCUTÓRIA E 
FUTURA SENTENçA DE IMPROCEDÊNCIA

Juiz Federal Substituto Fábio Rogério França Souza

1. INTRODUçãO

Em palestra proferida na I Jornada de Direi-
to Civil e Processo Civil, promovida pela Escola da 
Magistratura Federal da 1ª Região, realizada em 
Salvador entre 17 e 19 de junho de 2009, o Emé-
rito Professor FREDIE DIDIER JR., respondendo à 
indagação da assistência sobre o destino da multa 
fixada em decisão concessória de medida liminar, 
em caso de julgamento final de improcedência do 
pedido, manifestou sua perplexidade em ainda 
haver qualquer controvérsia sobre o ponto, mos-
trando-se absolutamente convicto em sua res-
posta: se o julgamento final é de improcedência do 
pedido, a multa fixada em sede liminar tornar-se-ia 
inexigível, porquanto inexistente o direito material a 
ser realizado com o apoio da multa.

Na oportunidade, manifestei meu entendi-
mento divergente, conforme já o fizera anterior-
mente, em breve debate travado a respeito da 
questão com meus ilustres pares, em Sessão de 
Julgamento da 2ª Turma Recursal dos Juizados Fe-
derais da Seção Judiciária da Bahia, e que ensejou 
o questionamento ao Palestrante. Considero, em 
suma, que tornar inexigível a multa liminarmen-
te cominada, quando, ao final, o pedido é julga-
do improcedente, vai de encontro à preocupação 
com a efetividade das decisões judiciais, que tem 
inspirado o pensamento da doutrina e as contí-
nuas reformas processuais, deixando as astreintes 
com reduzidíssimo poder concreto de coerção, 
ao se permitir que o destinatário da ordem judi-
cial seja o último árbitro da conveniência ou não 
em cumprir a determinação que lhe fora dirigida, 
conforme avaliação pessoal que faça sobre proba-
bilidade de a decisão vir a ser confirmada ou não 
em julgamento final.

Após detida reflexão e estudo sobre o tema, 
valho-me do ensejo para, após tentar desenvolver 
melhor os argumentos acima alinhados, reafirmar 

a minha divergência em relação à orientação pre-
dominante.

2. ASTREINTES: CONCEITO E NATUREZA 
JURÍDICA.

Desnecessário lembrar o histórico das as-
treintes, instituto advindo do Direito francês do 
Séc. XIX, e concebido para viabilizar jurisdicional-
mente o cumprimento específico de uma obriga-
ção de fazer, já que, até então, o inadimplemento 
dessa espécie de obrigação conduziria necessaria-
mente à sua conversão em perdas e danos, face ao 
dogma da incoercibilidade da vontade humana, 
expresso na parêmia nemo praecise potest cogi ad 
factum, e à premissa, imanente ao ideário do en-
tão emergente Estado liberal, de que todo direito 
poderia ser convertido em pecúnia (DIDIER JR. et 
alli, 2009, p. 416). 

Superado o dogma pelas constatações de 
que a incoercibilidade da vontade humana não 
poderia ser absoluta, sob pena de compactu-
ar o próprio ordenamento jurídico com o ilícito 
descumprimento de uma obrigação de fazer li-
vremente ajustada, e, mais adiante, de que nem 
todo direito possuía conteúdo patrimonial que o 
tornasse passível de conversão em equivalente 
pecuniário, conceberam-se, originariamente na 
jurisprudência francesa (MEDINA, 2004, p. 444), as 
astreintes, como medida que visa pressionar psico-
logicamente o devedor a cumprir in natura a sua 
prestação de fazer, reservando-se a conversão ao 
equivalente pecuniário para a eventualidade de a 
pressão não surtir o efeito desejado. 

Consistem as astreintes numa multa pecuniá-
ria cominada pelo juiz ao devedor de uma obriga-
ção, notadamente de fazer, não-fazer ou entregar 
coisa diversa de dinheiro (conforme arts. 461 e 
461-A, § 3º, do CPC), visando compeli-lo a satisfa-
zer com exatidão o cumprimento daquela obriga-
ção reconhecida em provimento jurisdicional pro-
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visório ou definitivo, sob pena de se concretizar a 
sanção ameaçada.

Trata-se de uma medida executiva que se 
classifica como coercitiva — e não sub-rogatória 
—, já que não substitui a obrigação principal, e sim 
objetiva coagir o devedor a cumprir pessoalmen-
te a obrigação, tal qual devida. Esta a razão pela 
qual as astreintes não são excluídas pelas perdas 
e danos decorrentes da mora ou do inadimple-
mento absoluto da obrigação (CPC, art. 461, § 2º). 
Do mesmo modo, “a satisfação do direito tutelado 
pela decisão em nada afeta o direito ao recebimento 
dos valores derivados da incidência da multa pecu-
niária, se dita satisfação se deu após alguns dias de 
recalcitrância do réu” (SPADONI, 2001, p. 488).

3. ASTREINTES E MANDAMENTALIDADE

Nas duas últimas décadas do século passado 
e nos primórdios do que está em curso, foi bastan-
te prestigiada pela processualística nacional a cha-
mada classificação quinária das sentenças, que, às 
três espécies de sentenças tradicionalmente reco-
nhecidas pela doutrina — declaratórias, constitu-
tivas e condenatórias — agregava duas outras: as 
mandamentais e as executivas lato sensu.

Interessa, aqui, apenas os atributos próprios 
da sentença mandamental, capazes de lhe erigir à 
condição de categoria jurídica autônoma, aparta-
da da sentença condenatória. Trata-se de instituto 
pensado pela doutrina alemã, que, malgrado pou-
co aceita nas terras de origem, a partir da obra de 
PONTES DE MIRANDA — que, inclusive, ampliou-
lhe o sentido originário —, sucedido, no particu-
lar, por OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA, obteve larga 
repercussão em território pátrio (MOREIRA, 2000, 
p. 253-257).

A distinção proposta tem por pressupos-
to a incapacidade das condenações judiciais de 
veicular “uma ‘ordem de prestação’, um comando 
para que o obrigado adotasse determinado com-
portamento” (TALAMINI, 2001, p. 186), tratando-se 
“apenas de exortação ao cumprimento da obriga-
ção, tanto é assim que o descumprimento não está 
sujeito a qualquer sanção penal ou civil” (OLIVEIRA, 
2003, p. 22). 

Segundo MARINONI e ARENHART (2004, p. 
470), a estreiteza da sentença condenatória deve 
ser debitada ao fato de sua teorização partir “do 
pressuposto de que o juiz não pode interferir na 
esfera jurídica do indivíduo, e assim ordenar para 
constrangê-lo a cumprir a sentença, justamente 
pela razão de que foi ela elaborada à luz de valores 
que não admitiam esta atividade, quando se pensa-
va na tutela de direitos que podiam ser convertidos 
em pecúnia”. 

Assim, por se ter notado que alguns provi-
mentos extrapolariam o reduzido campo de ação 
dos condenatórios, já que não se limitariam a emi-
tir uma mera exortação, e sim emanariam uma or-
dem mesmo do Juiz, como agente estatal dotado 
de jus imperium, para que o devedor cumpra o 
quanto lhe foi determinado na sentença ou na de-
cisão que se pronunciou acerca da existência da 
obrigação, optou-se por isolar tais provimentos 
em uma categoria à parte, rotulando-os de man-
damentais.

A diferença é mais bem percebida quando se 
atenta para as conseqüências da recalcitrância do 
réu em adotar a conduta tida como devida no pro-
vimento judicial. No caso das sentenças condena-
tórias, não cumprida voluntariamente a obrigação 
certificada, restaria ao credor vir a juízo mais uma 
vez, para postular a concretização da chamada 
sanção executiva, que nada mais seria que a prá-
tica, pelo Estado-juiz, de medidas sub-rogatórias, 
ou seja, de atos estatais que substituem a atuação 
do devedor para a satisfação da obrigação, que, 
desta forma, é buscada independentemente do 
concurso de vontade do obrigado. Não haveria, 
além disso, qualquer outra conseqüência danosa 
ao inadimplente, de ordem material ou processu-
al.

Diversamente ocorreria com os provimentos 
mandamentais, pois, para estes, o descumprimen-
to do devedor significa afronta à própria autorida-
de estatal. Por conseqüência, incorrerá o devedor 
recalcitrante nas sanções penais, administrativas, 
civis e processuais legalmente cominadas à deso-
bediência, sem prejuízo daquelas que, de ordiná-
rio, constarão do próprio provimento, em reforço 
à sua autoridade, e de que são exemplo comum as 
astreintes ou multa coercitiva.
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Por certo, a distinção acima descrita perdeu 
muito de seu interesse prático, com a recente 
reforma da execução de títulos judiciais (Lei nº 
11.232/05), que, além de referir, dentre esses títu-
los, à “sentença proferida no processo civil que re-
conheça a existência de obrigação de fazer, não fa-
zer, entregar coisa ou pagar quantia” (art. 475-N, I), 
escusando-se de adjetivar a sentença — diversa-
mente do rol anterior, que alinhava, dentre os títu-
los judiciais, “a sentença condenatória proferida no 
processo civil” (art. 584, I, revogado) —, outorgou 
à sentença que certifica a existência de obrigação 
de pagar quantia certa e de seu inadimplemento 
uma eficácia também coercitiva, aproximando-a 
dos provimentos mandamentais (BUENO, 2006, p. 
73-74), ao prescrever multa pecuniária ao devedor 
que não cumprisse aquela obrigação nos quinze 
dias subseqüentes ao trânsito em julgado (art. 
475-J). Além disso, salvo para situações específicas 
— v.g., execução de obrigação pecuniária contra a 
Fazenda Pública —, eliminou-se outro elemento 
apontado pela doutrina para separar as sentenças 
condenatórias, de um lado, das mandamentais e 
executivas lato sensu, de outro, qual seja, a auto-
nomia do processo de execução das sentenças 
cíveis — característica até então vista como pró-
pria das sentenças condenatórias ao pagamento 
de quantia certa —, substituído pela fase de cum-
primento de sentença, que se segue ao trânsito 
em julgado do título que certificou a obrigação de 
qualquer espécie.

Como quer que seja, a discussão que então 
se estabeleceu, ainda que hoje possa soar algo es-
téril, deixou suas marcas no direito positivo pátrio, 
já que, antes da aludida reforma, reconheceu-se 
legalmente a existência de uma eficácia manda-
mental própria a alguns atos judiciais, conforme 
redação do art. 14, V, do CPC, incluído pela Lei nº 
10.358/01, segundo o qual é dever das partes e de 
todos aqueles que, de alguma forma, participem 
do processo, “cumprir com exatidão os provimen-
tos mandamentais (...)”. Acentuava-se, com isso, a 
imperatividade que marca os atos jurisdicionais, 
porque emanados de um poder estatal, estando 
todos a ele sujeitos. 

E, tão umbilicalmente ligada está a multa 
coercitiva aos mandamentos judiciais, que, para 

parte da doutrina, sem esta cominação, ou de 
outra com o mesmo caráter, o provimento estará 
despido de mandamentalidade (SPADONI, 2001, 
p. 485).

3. FUNçãO DAS ASTREINTES 

Há uma corrente que sustenta que as astrein-
tes servem imediatamente ao direito material que 
constitui o objeto do processo, não sendo o seu 
escopo precípuo assegurar a efetividade da or-
dem judicial.

Este é, por exemplo, o pensamento de ME-
DINA (2004, p. 479), que acentua o caráter instru-
mental da ordem judicial em relação ao direito 
material, asseverando que “o demandado, quan-
do age obedecendo à ordem judicial, está também 
cumprindo a obrigação preexistente à ordem”, de 
sorte que “o atendimento à ordem, desse modo, 
evita que sucedam conseqüências jurídicas negati-
vas, mas, antes disso, implica o cumprimento de um 
dever-legal ou convencional em virtude do qual a 
ordem foi emitida”. 

Nada obstante, como percebido por ARE-
NHART (2008, p. 234), parece ser majoritário o 
entendimento de que a multa coercitiva tem como 
função precípua garantir a autoridade estatal que 
fez emanar a ordem e cominou a sanção. Apenas de 
forma reflexa, protege o direito material tutelado 
pelo provimento mandamental. SPADONI (2001, 
p. 487), v.g., realça o papel inibidor do mecanismo 
em questão, em relação à conduta deliberada de 
desobedecer ao comando, e conclui que “a impo-
sição da multa diária tem por função, portanto, dar 
maior eficácia ao processo, (...), além de preservar a 
autoridade do juiz e o prestígio da Justiça”.

Do mesmo modo, pensa TALAMINI (2001, p. 
235), que, após discorrer sobre o elo entre multa 
coercitiva e eficácia mandamental, deixa claro os-
tentar aquela “o caráter de instrumento de preser-
vação da autoridade”.

Por fim, ARENHART (2008, p. 245) afirma ca-
tegoricamente que “é a autoridade estatal que é 
tutelada por meio de técnicas coercitivas e não, di-
retamente, a pretensão material exposta pelo autor 
da demanda”. Isso porque, “não é natural às pre-
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tensões de Direito Material o poder de impor medi-
das coercitivas. De fato, a titularidade de um Direito 
material não dá ao seu detentor o poder de impor 
meios suasórios contra ninguém. Esse poder perten-
ce, exclusivamente, ao Estado. E não é ele vinculado 
ao Direito Material, mas sim apenas ao poder que o 
Estado legitimamente exerce”.

Portanto, muito embora, em suas origens, 
pudessem as astreintes estar diretamente relacio-
nadas ao direito material, na atual sistemática mais 
se aproximam dos mecanismos utilizados pelos 
sistemas jurídicos de common law para combater 
o contempt of court, definido por ASSIS (2003, p. 
20) como  “a ofensa ao órgão judiciário ou à pes-
soa do juiz, que recebeu o poder de julgar do povo, 
comportando-se a parte conforme suas conveniên-
cias, sem respeitar a ordem emanada da autoridade 
judicial”. Vale dizer que essa aproximação das as-
treintes com o contempt of court não é fenômeno 
exclusivo do Brasil, ocorrendo também em outros 
ordenamentos da família romano-germância (ME-
DINA, 2004, p. 464). 

Em suma, a finalidade imediata da multa será 
garantir a obediência à ordem judicial, com o que, 
apenas de forma indireta, estará contribuindo 
também para que a obrigação de direito material 
seja satisfeita.

4. AS ASTREINTES E MULTA POR 
ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO 

DA JURISDIçãO (CPC, ART. 14, 
PARÁGRAFO ÚNICO)

Em reforço à repressão ao contempt of court, 
o art. 14, parágrafo único, do CPC, introduzido 
pela Lei n.10.358/01, previu mais uma multa para 
aqueles que ousem desafiar a autoridade estatal, 
descumprindo as ordens judiciais que lhe são di-
rigidas. Esta multa, todavia, diversamente daque-
la prevista no art. 461, § 4º, do CPC, tem caráter 
punitivo e não coercitivo, já que sua função não 
é pressionar psicologicamente o destinatário da 
ordem — que não será necessariamente a parte, 
mas qualquer pessoa “que de qualquer forma parti-
cipem do processo”, conforme caput do art. 14 — e 
sim sancionar aquele que cometeu ato atentató-

rio ao exercício da jurisdição, tudo sem prejuízo 
das demais sanções criminais, civis e processuais 
cabíveis.

Isso não significa, todavia, que a multa coer-
citiva ex art. 461, § 4º não tenha também por fun-
ção precípua, como defendido linhas atrás, a pre-
servação da autoridade estatal, o contra-estímulo 
à violação à decisão judicial (SPADONI, 2001, p. 
487), somente por via oblíqua servindo ao direito 
material objeto do provimento jurisdicional.

É que, segundo BONÍCIO (2004, p. 31), citan-
do ADA PELLEGRINI GRINOVER, a natureza des-
tas multas “é semelhante à natureza do instituto 
chamado contempt of court. É inerente, como bem 
observa esta processualista, à própria existência do 
Poder Judiciário a utilização dos meios capazes de 
tornar eficazes as decisões emanadas, sob pena de 
completo esvaziamento da da utilidade destas deci-
sões”.

A propósito, também ASSIS (2003, p. 22), 
discorrendo sobre as sanções aplicáveis ao con-
tempt of court no direito anglo-saxônico, averba 
haver duas espécies de multa: “a condicional e a 
definitiva. No primeiro caso, exibirá nítido caráter 
coercitivo, induzindo o destinatário ao cumprimen-
to da ordem judicial; no segundo, a nota repressiva 
predomina”.

Portanto, a multa do art. 14, parágrafo único, 
do CPC não desvirtua a função essencial das astrein-
tes previstas no art. 461, § 4º. Ambas são, em essên-
cia, mecanismos de combate ao desacato à auto-
ridade dos provimentos jurisdicionais. E, como tal, 
se necessário for, podem ser cumuladas, mesmo 
porque, a par de terem naturezas diversas — uma 
punitiva, outra coercitiva —, também seguem re-
gime jurídico diverso, eis que: a) a multa punitiva 
será sempre arbitrada em valor fixo, não superior 
a 20% do valor da causa — o que, nas causas de 
valor inestimável, em que, segundo expressão 
corriqueira no foro, o valor da causa é fixado “para 
meros efeitos fiscais”, torna-a de pouca monta, e 
reforça a necessidade de cumulação com a mul-
ta coercitiva —, ao passo que as astreintes, via de 
regra, incidem de forma periódica, normalmente 
por dia de atraso, embora nada impeça que tam-
bém possam ser cominadas em valor fixo; e b) o 
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beneficiário da multa punitiva é o Estado, e será 
cobrada em execução fiscal, conforme art. 14, 
parágrafo único, do CPC, enquanto os valores da 
multa coercitiva revertem, segundo a doutrina 
majoritária, em favor da parte ex adversa.

5. A MULTA FIXADA EM DECISãO 
LIMINAR E A SENTENçA DE 

IMPROCEDÊNCIA

Como já salientado na parte introdutória 
deste trabalho, expressiva corrente da doutrina 
sustenta que, caso revogada a medida liminar, 
em julgamento final de improcedência do pleito 
autoral, não subsistirá o dever de pagar a multa 
cominada pelo juízo que exarou a ordem, ainda 
que esta não tenha sido obedecida. Por conta dis-
so, essa mesma corrente defende que a multa so-
mente poderá ser executada ao final do processo 
(MARINONI, 2001, p. 109-111), ou quando muito, 
poderá ser executada imediatamente, sujeitando-
se, todavia, ao regime da execução provisória (TA-
LAMINI, 2001, p. 254-256; DIDIER JR. et alli, 2009, 
p. 451-456)), não se permitindo a prática de atos 
finais de satisfação do crédito oriundo das astrein-
tes, até que haja o trânsito em julgado da sentença 
que eventualmente venha a confirmar a liminar.

A tese, em síntese apertada, funda-se no ar-
gumento de que “a multa não vem resguardar a 
autoridade jurisdicional, não vem punir, e sim serve 
para resguardar o direito da parte que pediu sua im-
posição. Assim, se ao final não viu certificado o direi-
to que pretendia fosse resguardado, não há porque 
receber o valor da multa” (DIDIER JR. et alli, 2009, 
p. 452). Por outras palavras, a multa seria um ins-
trumento processual acessório do direito material, 
de sorte que, inexistindo este, aquela perderia sua 
razão de ser (DIDIER JR. et alli, 2009, p. 454).

Diversas, no entanto, são as premissas aqui 
seguidas, e adotadas também por corrente dou-
trinária não menos autorizada que a sua antagôni-
ca (ARENHART, 2008; SPADONI, 2001; GOMES JÚ-
NIOR, 2001), conquanto minoritária. É que, como 
demonstrado anteriormente, a função imediata 
da multa, intimamente relacionada com os pro-
vimentos mandamentais é, sim, a preservação da 

autoridade jurisdicional, de seu jus imperii, apenas 
reflexamente se relacionando com o direito mate-
rial tutelado no provimento.

Dito de outra forma, e emprestando termino-
logia usual do direito tributário, o fato gerador da 
obrigação principal — e não acessória (ARENHART, 
2008, p. 248) — de pagar a multa é o desacato à 
ordem judicial, pois, como preleciona SPADONI 
(2001, p. 488), “é a relação jurídica Estado-parte, en-
feixada no processo, a base da multa pecuniária e é 
a violação da obrigação processual daí derivada – e 
não a obrigação de direito material – que autoriza 
sua incidência”.

Portanto, ulterior julgamento final em sentido 
contrário ao provimento mandamental que comi-
nou a multa não é causa de exclusão de ilicitude da 
conduta do desobediente, nem na esfera proces-
sual, nem na esfera penal. Lembra, a propósito, 
ARENHART (2008, p. 250), julgamento do Supre-
mo Tribunal Federal, no sentido de que “a ordem 
formalmente válida, ainda que intrinsecamente ile-
gal, deve ser obedecida, sob pena de cometimento 
de crime de desobediência (RTJ 114/1.036)”.

De igual modo pensa GOMES JÚNIOR (2001, 
p. 562-563), como se vê a seguir:

“Tenha ou não o autor o direito, quanto ao 
cerne da controvérsia, o certo é que o fundamen-
to que autoriza a exigência da multa é a desobe-
diência a uma decisão judicial. Se o réu não con-
corda, deve recorrer, não apresentada qualquer 
irresignação ou não sendo esta provida, o direito 
ao recebimento da multa, ao nosso ver, indepen-
de do resultado final do processo.

Nem poderia ser diferente, pois atuaria como 
um incentivo para que a parte não cumprisse a de-
cisão, justamente contando com a possibilidade de 
sagrar-se vencedor”.

Entendimento contrário acaba por retirar 
toda a força coercitiva que se espera das astrein-
tes, na medida em delega ao destinatário da or-
dem a condição de último árbitro da conveniência 
em se cumprir ou não uma ordem legitimamente 
emanada de um agente investido de poder es-
tatal, conforme sopesamento que venha a fazer 
da probabilidade de o provimento provisório vir 
ou não a ser confirmado no julgamento final da 
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causa. Esta conseqüência, inclusive, é aceita com 
surpreendente naturalidade pelos seguidores da 
tese oposta, como MESQUITA et alli (2005, p. 31), 
in verbis:

“Assim, se instado a cumprir determinada 
obrigação em sede de tutela antecipada, o réu 
quiser descumpri-la porque acredita que a de-
cisão será reformada no futuro, o que fará com 
que a multa passe a incidir automaticamente, 
poderá fazê-lo livremente, já que, na hipótese de 
improcedência do pedido, os atos ordenados em 
tutela antecipada e, por conseqüência, a multa 
correspondente não serão mais exigíveis”.

Permissa venia, não se pode concordar com 
essa renúncia à autoridade estatal. A ordem ju-
dicial não deixa de ser ordem, nem perde valida-
de ou eficácia, só pelo fato de ser oriunda de um 
provimento jurisdicional não definitivo. Também 
no direito norte-americano, onde a preocupação 
com a preservação da autoridade judicial, punin-
do-se e reprimindo-se o contempt of court, sempre 
se fez presente, prevalece o entendimento de que 
“o desrespeito ao tribunal se dá mesmo quando a or-
dem seja posteriormente cassada ou alterada”, por 
isso que “não se pode deixar ao alvitre da parte deci-
dir sobre a validade das ordens emanadas, sob pena 
de transformar-se o poder jurisdicional em simples 
zombaria (‘mockery’), tornando as Cortes impoten-
tes” (ARENHART, 2008, p. 252).

Assim, como dito por ARENHART (2008, p. 
251) “a visão majoritária, ao negar todas essas cir-
cunstâncias, aplaude não apenas o desprestígio da 
autoridade estatal, mas acima de tudo, a prepotên-
cia da vontade do desobediente”.

Em reforço, acrescenta o mesmo autor:

“A decisão judicial é imperativa para as 
partes porque deriva da autoridade pública – 
que detém o monopólio da força legítima – e só. 
Se a decisão reflete o melhor entendimento, ou 
se poderá ser alterada ao final do feito, são ques-
tões que extrapolam o âmbito de discussão do 
fundamento da autoridade do Estado, não com-
petindo nem às partes, nem ao jurista.

Por isso, no sistema brasileiro, parece adequa-
do entender que, sendo a ordem formalmente váli-
da – ou seja, obedecidos os requisitos legais para sua 
expedição – merece ela cumprimento, ainda que, 

posteriormente, haja modificação do entendimento, 
e a conclusão final da causa dê pela improcedência 
da ação”.

5.1. Os arts. 12, § 2º, da LACP, 213, § 3º, do 
ECA, e 83, § 3º, do Estatuto do Idoso.

Aqueles que defendem a inexigibilidade da 
multa liminarmente cominada, em caso de julga-
mento final de improcedência, costumam invocar 
o disposto no art. 12, § 2º, da Lei nº 7.347/85 — 
que disciplina a ação civil pública —, de seguinte 
teor: 

“A multa cominada liminarmente só será 
exigível do réu após o trânsito em julgado da de-
cisão favorável ao autor, mas será devida desde 
o dia em que se houver configurado o descum-
primento”.

Textos absolutamente idênticos contêm 
os arts. 213, § 3º, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 
criança e do adolescente) e 83, § 3º, da Lei nº 
10.741/2003 (Estatuto do idoso), o que leva à con-
clusão de que, no âmbito do processo coletivo 
— registre-se que as disposições do ECA e do Es-
tatuto do Idoso acima citadas encontram-se inse-
ridas no capítulo referente à proteção judicial dos 
Interesses individuais, difusos e coletivos — a exi-
gibilidade multa liminarmente fixada está sujeita 
à condição suspensiva de ulterior confirmação da 
decisão que a cominou por sentença de proce-
dência, somente podendo ser executada após o 
trânsito em julgado desta.

Nada obstante, como sustentado por TA-
LAMINI (2001, p. 254), a regra contida na Lei n. 
7.347/85 é específica para as ações civis públicas, 
não sendo autorizada “a sua extensão à disciplina 
geral da tutela dos deveres de fazer e de não fazer”, 
posição seguida também por MESQUITA et alli 
(2005, p. 29-30).

Não bastasse isso, TALAMINI ainda indaga se 
tal norma não estaria revogada, “em face da ine-
xistência de semelhante limitação à exigibilidade da 
multa, no art. 84 do Código do Consumidor, que lhe 
é posterior e aplica-se à ação civil pública, nos ter-
mos do art. 21 da Lei 7.347/85”. 

No entanto, ainda que seja acatado o argu-
mento da revogação do dispositivo em comento, 
restariam vigentes os preceitos idênticos do ECA e 



165

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

do Estatuto do Idoso, de sorte que, ao menos para 
o micro-sistema processual coletivo dos direitos 
das crianças, adolescentes e idosos, subsistiria a 
perda da eficácia da multa fixada em provimento 
provisório de conteúdo contrário ao julgamento 
final da causa, o que não se pode deixar de lamen-
tar, já que “a inexequibilidade imediata da multa 
que acompanha a tutela antecipada retira boa par-
te da eficácia concreta do meio coercitivo e, conse-
quentemente, das próprias chances de sucesso da 
antecipação”, haja vista que “a perspectiva remota 
e distante de execução depois do trânsito em julga-
do nada ou muito pouco impressiona” (TALAMINI, 
2001, p. 254).

Nesse contexto, recebe-se com alvíssaras 
o Projeto de Lei nº 5.139/09, que pretende disci-
plinar a ação civil pública, e cujo art. 17, § 3º, pre-
ceitua que “a multa cominada liminarmente será 
devida desde o dia em que se houver configurado o 
descumprimento e poderá ser exigida de forma ime-
diata, em autos apartados, por meio de execução de-
finitiva” — vale frisar que esta redação foi mantida 
em recente substitutivo apresentado à Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputa-
dos, pelo Relator do Projeto, Dep. Antônio Carlos 
Biscaia —, concretizando-se, assim, os princípios 
norteadores da tutela coletiva elencados no art. 3º 
do Projeto, notadamente os da “máxima eficácia” 
(inciso III), e do “dever de colaboração de todos, in-
clusive pessoas jurídicas públicas e privadas, (...) no 
cumprimento das decisões judiciais e na efetividade 
da tutela coletiva (inciso VII)”. 

Aprovado que seja o Projeto — que tam-
bém se propõe a revogar, em seu art. 72, IV e XI, 
os dispositivos acima mencionados do ECA e do 
Estatuto do Idoso —, ao menos no âmbito da tu-
tela coletiva, não mais se poderá cogitar de perda 
superveniente da exigibilidade da multa liminar-
mente cominada, em caso de julgamento final de 
improcedência, já que o crédito referente a esta 
multa não só poderá ser imediatamente exigido, 
como será objeto de execução definitiva, o que sig-
nifica que nenhuma influência terá eventual senten-
ça final em sentido contrário à decisão concessiva 
da medida de urgência. Com isso, um importante 
passo terá se dado para restaurar a credibilidade 
do Poder Judiciário, diuturnamente solapada pelo 

descumprimento corriqueiro e injustificado de 
suas decisões.

5.2. Possibilidade de enriquecimento ilícito

Os que apregoam que a multa liminarmente 
cominada se torna inexigível, em caso de julga-
mento final de improcedência, parecem também 
se preocupar com eventual enriquecimento ilícito 
do autor, que, mesmo não sendo titular do direito 
material, embolsaria os valores oriundos da inci-
dência da multa. Para resolver a questão, vislum-
bram-se três alternativas.

A primeira, de lege ferenda, consiste em se 
atribuir por lei o crédito das astreintes a um ter-
ceiro desinteressado, que poderia ser, por exem-
plo, uma instituição filantrópica de reconhecidos 
serviços prestados à sociedade, ou um fundo pú-
blico similar àquele previsto no art. 13, da Lei nº 
7.347/85. E, para facilitar a cobrança, poderia se 
estabelecer a legitimidade concorrente para exe-
cutar o débito entre o titular do crédito e a defen-
soria pública ou algum outro órgão.

A segunda solução, de lege lata, consistiria 
em suprir a lacuna legislativa quanto ao destina-
tário dos valores da multa coercitiva ex art. 461, 
§ 4º, não com base na aplicação analógica do art. 
601, do CPC — que preceitua expressamente que 
a multa por ato atentatório à dignidade da Justi-
ça reverte em proveito do credor —, como faz a 
corrente predominante, e sim invocando o já ci-
tado art. 14, parágrafo único, que prescreve que a 
multa por ato atentatório ao exercício da jurisdi-
ção configura crédito estatal, conforme propugna 
ARENHART (2008, p. 240-243), afinal de contas, “o 
principal prejudicado com o descumprimento de 
uma ordem judicial é, sem dúvida, o próprio Estado 
e não a parte autora”.

Por fim, para aqueles que desconfiam que, 
se a titularidade do crédito da multa for atribuída 
ao Estado, a cobrança tende a ficar perdida nos 
escaninhos da burocracia estatal, será melhor, 
por razões eminentemente pragmáticas, seguir a 
tese majoritária que atribui ao alegado titular do 
direito material o crédito da multa, ao menos en-
quanto não houver uma alteração legislativa nos 
moldes acima. Não se desconhece que, com isso, 
poderá o autor da ação se enriquecer sem causa, 
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risco, aliás, que se faz presente mesmo quando a 
sentença final confirma a medida liminar que co-
minou a multa — já que “todo o dano que o autor 
sofre com a demora no cumprimento da prestação 
(protegida pela ordem judicial) será devidamente 
reparada por meio de perdas e danos, como expres-
samente prevê o art. 461, § 2º, do CPC” (ARENHART, 
2008, p. 245). Nada obstante, é preciso questionar 
qual é a conseqüência mais maléfica ao ordena-
mento jurídico, por conta do descumprimento 
de uma ordem judicial acompanhada de multa: 
eventual enriquecimento sem causa do credor 
que venha a cobrar a multa — mesmo não tendo 
o seu alegado direito material amparado por tute-
la definitiva — ou o menoscabo à ordem judicial 
legitimado pela inação ou pela ação deficiente do 
Estado que vê sua autoridade desrespeitada.

Por todas as razões antes expostas, penso que 
será melhor conviver com algum enriquecimento 
sem causa do autor da ação do que aceitar pas-
sivamente que aquele que desobedece a ordem 
judicial não sofra a sanção que lhe fora ameaçada 
no provimento jurisdicional, até mesmo porque o 
temido enriquecimento sem causa poderá ser mi-
norado com a redução do valor da multa (art. 461, 
§ 6º), com o cuidado de que a redução não seja 
excessiva a ponto de comprometer a sua função 
admoestatória geral (ARENHART, 2008, p. 237)

6. CONCLUSãO.

Conclui-se, assim, que a multa coercitiva fixa-
da em decisão não definitiva não se torna indevida, 
caso, ao final, o julgamento seja de improcedência 
do pedido. Este parece ser o único entendimento 
capaz de fazer frente à cultura de desrespeito às 
decisões judiciais que se instaurou no Brasil, e que 
se encontra tão arraigada a ponto de o Presidente 
da Câmara dos Deputados, constitucionalista de 
escol, recentemente negar cumprimento a uma 
decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal, enquanto se aguarda o julgamento de 
um pedido de reconsideração, ensejando a se-
guinte reação do Ministro MARCO AURÉLIO DE 
MELLO, prolator da decisão descumprida: “o dia 
que disserem que não vão cumprir uma decisão 
judicial nós podemos fechar o país para balanço” 

(http://portalimprensa.com.br/portal/ultimas_no-
ticias/2009/08/21/imprensa30257.shtml). 

Se assim é em relação a uma ordem ema-
nada da mais alta Corte do país, bem se pode 
imaginar o que ocorre nas instâncias ordinárias: 
prepostos de empresas públicas ousam desafiar 
ordens de transferir valores penhorados para con-
tas dos exeqüentes, negam-se a cumprir alvarás 
judiciais — muitas vezes sob a alegação de erro 
material, formulada diretamente pelo preposto, e 
não pelo advogado da empresa —, servidores de 
autarquias retardam o cumprimento de decisões 
liminares ou o encaminhamento de processos ad-
ministrativos que lhe foram requisitados, quando 
simplesmente não se alega que “o processo não 
foi localizado” — para depois,  misteriosamente, o 
processo ser encontrado, após expedição de ofí-
cio à corregedoria da entidade para a adoção das 
providências cabíveis —, instituições financeiras 
ignoram solenemente ordens para exclusão ou 
não-inscrição de nomes em cadastros restritivos 
de crédito, agentes públicos deixam de cumprir 
em tempo hábil decisões que determinam forne-
cimento de medicamentos, sem falar no notório 
e afrontoso inadimplemento das dívidas fazendá-
rias cobradas por precatórios, sem que nenhuma 
sanção seja imposta ao ente público inadimplente 
ou ao agente que o dirige.

O quadro, como se vê, é alarmante. Para 
mudá-lo, é preciso que todos se conscientizem 
que as ordens judiciais, definitivas ou provisórias, 
devem ser imediatamente cumpridas, porquanto 
emanadas da autoridade estatal. Negar este fato é 
negar a própria soberania do Estado sobre os que 
estão sob seu jugo. Assim, pouco importa, para 
a exigibilidade da multa que já incidiu em razão 
do descumprimento injustificável de uma decisão 
concessória da liminar, que tal decisão não venha 
a ser confirmada no julgamento final da causa. O 
desacato ao Judiciário já se concretizou, e é preci-
so que a parte que adotou essa conduta sofra as 
conseqüências que lhe foram advertidas, até mes-
mo para fins pedagógicos, “exatamente para que a 
função coercitiva geral — sobre o próprio ordenado 
e sobre terceiros — seja preservada, sem abalo para 
autoridade do Estado” (ARENHART, 2008, p. 237).
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. Enfim, é preciso inverter a ordem — que 
está implícita na notícia supra, de descumprimen-
to, pela Câmara dos Deputados, de uma decisão 
do STF — de “recorrer, para depois, se for o caso, 
cumprir”, para “cumpra-se, depois recorra”. Quan-
do isso ocorrer, a autoridade do Poder Judiciário, 
essencial a qualquer Estado que se pretende “De-
mocrático de Direito”, estará devidamente restau-
rada.
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ENTES FEDERATIVOS: COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS FEDERAIS
Juiz Federal Substituto Fábio Stief Marmund

SUMÁRIO: 1. Competência: noções gerais. 2. 
Do posicionamento do Superior Tribunal de Jus-
tiça quanto ao critério subjetivo previsto no art. 
6º, II, da Lei nº 10.259/01. 3. Do caráter solidário 
da obrigação de efetivar o direito à saúde. 4. Da 
inexistência de litisconsórcio passivo necessário 
nos litígios em que se discute o dever do Estado 
de fornecer medicamentos. 5. Conclusão.

1. Competência: noções gerais.

A multiplicidade de conflitos intersubjeti-
vos juridicamente relevantes impõe, em prol da 
racionalização do sistema, que a distribuição das 
demandas ajuizadas dê-se, entre os mais diversos 
órgãos jurisdicionais, de acordo com critérios pre-
viamente estabelecidos na Constituição e nas leis 
ordinárias de organização judiciária.

Deste modo, ainda que cada juiz ou tribunal 
esteja plenamente investido da jurisdição1, é cer-
to que o seu exercício esteja circunscrito a deter-
minados limites definidos pelo legislador. A essa 
medida da jurisdição dá-se o nome de competên-
cia, que consiste, justamente, na “porção dela atri-
buída pela lei a cada magistrado, ou aos tribunais 
colegiados, ou a porções fracionárias destes, para 
apreciar e julgar determinada causa” 2.

*Fábio Stief Marmund (juiz federal substituto lotado na 23ª vara 
da Seção Judiciária do Estado da Bahia)

1 “Da jurisdição, já delineada em sua finalidade fundamental 
no cap.2, podemos dizer que é uma das funções do Estado, 
mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em 
conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito 
que os envolve, com justiça” - CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO 
– Teoria Geral do Processo, 14ª Edição, São Paulo, Malheiros 
Editores, 1998, p. 157.

2  DA SILVA, Ovídio Baptista – Curso de Processo Civil: Volume 1, 6ª 
Edição, São Paulo, Editora RT, 2003, p. 53. 

2. Do posicionamento do Superior 
Tribunal de Justiça quanto ao critério 
subjetivo previsto no art. 6º, II da Lei 

nº 10.259/01.

Ao interpretar o alcance e sentido das nor-
mas que regram a competência dos Juizados 
Especiais Federais, previstas na Lei nº 10.259/01, 
assim se manifestou o Min. Teori Albino Zavascki, 
por ocasião do julgamento do CC 54145 – ES, pu-
blicado no DJ de 15/05/2006:

5. A Lei 10.259, de 2001, que instituiu os 
Juizados Cíveis e Criminais no âmbito da Justi-
ça Federal, adotou, como regra geral de com-
petência em matéria cível, a do valor da causa 
e, a partir dela, estabeleceu diversas exceções. 
É importante que se tenha presente essa cir-
cunstância de técnica legislativa, já que ela 
nos fornece lastro para aplicação de um dos 
princípios básicos de hermenêutica: o de que 
as exceções devem ser interpretadas restritiva-
mente.

Compete aos juizados Especiais cíveis 
– essa é a regra - “processar, conciliar e julgar 
causas de competência da Justiça Federal até o 
valor de sessenta salários mínimos, bem como 
executar as suas sentenças” (art. 3º). Valor da 
causa, e não valor da condenação. Não há si-
nonímia entre as duas figuras. Valor da causa é 
aquele atribuído pelo autor na inicial, ou aque-
le que resulta da fixação que, de ofício ou por 
provocação do demandado, é feita pelo juiz.

Sob o ponto de vista da natureza do pe-
dido imediato, a regra da competência

abrange, como decorre do texto norma-
tivo, todas as “causas” de competência federal.

Não apenas as pretensões de natureza 
condenatória, mas também as constitutivas e 
as meramente declaratórias podem ser formu-
ladas no juizado especial.

6. Estabelecida a regra geral da compe-
tência pelo valor da causa (art. 3º, caput), o le-
gislador indicou diversas exceções, em relação 
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às quais, portanto, a competência não é do Jui-
zado Especial, mesmo que o valor da causa seja 
inferior a sessenta salários mínimos. Não foi 
muito claro nem muito técnico o critério ado-
tado pelo legislador no vasto rol das exceções 
assim estabelecidas. Há exceções ditadas pela 
natureza da demanda ou do pedido (critério 
material), há exceções decorrentes do tipo de 
procedimento (critério processual), previstas 
no parágrafo primeiro do art. 3º, e há exceções 
firmadas em consideração dos figurantes da 
relação processual (critério subjetivo), previs-
tas no art. 6º. Podem ser identificadas como 
exceções estabelecidas por causa e com base 
na natureza material do pedido ou da cau-
sa de pedir: a) as causas de que trata o artigo 
109, inciso III (“causas fundadas em tratado ou 
contrato da União com estado estrangeiro ou 
organismo internacional”) e inciso XI (“disputa 
sobre direitos indígenas”) da

Constituição Federal; b) as ações de di-
visão e demarcação; c) as ações fundadas em 
improbidade administrativa; d) as ações sobre 
bens imóveis da União, autarquias e fundações 
públicas federais; e) as ações que tenham por 
objeto direitos e interesses difusos ou coletivos 
ou individuais homogêneos (aqui, evidente-
mente, quando se trata de ação para tutela co-
letiva desses direitos, não incluindo, portanto, 
a ação proposta individualmente pelo próprio 
titular do direito material); f) ações que tenham 
por objeto a impugnação da pena de demis-
são imposta a servidores públicos civis ou de 
sanções disciplinares aplicadas a militares; e g) 
ações para anulação ou cancelamento de ato 
administrativo federal, salvo o de natureza pre-
videnciária e o de lançamento fiscal.

Nessa última hipótese há, como se per-
cebe, uma exceção à exceção, o que atrai em 
relação a elas a incidência da regra geral do 
art. 3º, caput, a significar o seguinte: são da 
competência do Juizado Especial Federal as 
ações para anulação ou cancelamento de ato 
administrativo de natureza previdenciária e o 
de lançamento fiscal, quando o valor da causa 
seja de até sessenta salários mínimos. Parece 
certo, outrossim, que ao se referir a ‘lança-
mento fiscal’ o legislador está se referindo aos 
lançamentos de que trata o Código Tributário 
Nacional, ou seja, os que envolvem crédito de 
natureza tributária.

Podem ser identificadas como exceções 
determinadas pela natureza do procedimento 
(a significar que serão da competência do Juiz 
Federal, independentemente da matéria ou do 

conteúdo da demanda): as ações populares, 
as de mandado de segurança e as execuções 
fiscais.

As exceções ditadas por critério subje-
tivo, que levam em consideração apenas as 
partes envolvidas no processo, são as que 
decorrem da interpretação, a contrario sen-
su, do disposto no art. 6º: não são da compe-
tência do Juizado as causas que não tiverem 
como autor pessoas físicas e ou jurídicas que 
sejam micro ou pequena empresa (inc. I), nem 
as que não tiverem como reús a União, suas 
autarquias, fundações e empresas públicas 
federais (inc. II). (grifei)

Também dessa natureza é a exceção re-
lacionada no parágrafo primeiro do art. 3º, I: as 
de que trata o art. 109, II da CF, a saber, as “cau-
sas entre estado estrangeiro ou organismo in-
ternacional e Município ou pessoa domiciliada 
e residente no País”.

7. Importante regra de sobredireito 
(enunciado normativo geral que deve ser consi-
derado e valorizado na interpretação de outros 
dispositivos) é a estabelecida no art. 3º, § 4º, da 
Lei 10.259/01: ‘No foro onde estiver instalada 
Vara do Juizado Especial, a sua competência é 
absoluta’. Isso significa que ela é suscetível de 
controle de ofício pelo Judiciário, tanto no Jui-
zado Especial, quanto na Vara Federal comum.

Entretanto, o eminente Ministro adotou, 
posteriormente, exegese menos restritiva quanto 
ao critério em exame, ao admitir, expressamente, 
a formação de litisconsórcio passivo entre União, 
Estado e Município, conforme se depreende do 
seguinte excerto do seu voto, proferido no CC 
97.273 – SC, publicado no DJe de 20/10/08:

Passemos, então, ao exame da questão 
em torno da viabilidade da União, juntamen-
te com outras pessoas políticas, figurar, em 
sede de litisconsórcio passivo, no âmbito dos 
Juizados Federais. Dispõe o art. 6°, II, da Lei 
10.259/01 que:

Art. 6o Podem ser partes no Juizado Es-
pecial Federal Cível: 

(...)

II – como rés, a União, autarquias, funda-
ções e empresas públicas federais.

A priori, poderíamos, a partir de uma in-
terpretação literal, concluir que estaria vedada 
a possibilidade de haver litisconsórcio passivo 
entre a União, os Estados e os Municípios nos 
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Juizados Federais. Entretanto, tendo em vista 
que os Juizados Especiais foram criados com 
o escopo de facilitar o acesso dos cidadãos à 
Justiça, propiciando-lhes maior celeridade na 
solução dos conflitos, por meio de uma pres-
tação jurisdicional efetiva e adequada, veri-
fica-se que inadmitir o referido litisconsórcio 
iria de encontro aos fins colimados pelas Leis 
9.099/95 e 10.259/01.

Assim, constata-se que o citado dispo-
sitivo deve ser interpretado de forma lógico-
sistemática, entendendo-se que este artigo 
de lei cuidou tão-somente de autorizar que a 
União e as demais pessoas jurídicas ali men-
cionadas figurem no pólo passivo dos Juiza-
dos Federais, não se excluindo a viabilidade 
de que outras pessoas jurídicas possam, em 
litisconsórcio passivo com a União, ser de-
mandadas no Juizado Federal. (grifei).

Este é atualmente o entendimento prevalen-
te no âmbito daquele Egrégio Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR 
DA CAUSA. REGRA GERAL. COMPETÊNCIA DO 
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. I - A jurisprudência 
desta Corte já se manifestou no sentido de que 
a competência para julgar as ações de forneci-
mento de medicamentos, com valor inferior a 
sessenta salários mínimos, em face da natureza 
absoluta prevista na Lei 10.259/2001, é do Juízo 
Federal do Juizado Especial, conforme previsão 
do art. 3º da Lei nº 10.259/2001. Precedentes: 
AgRg no CC 96687/SC, Rel. Min. DENISE ARRU-
DA, DJe 16/02/2009; AgRg no CC 101126/SC, 
Rel. Min.CASTRO MEIRA, DJe 27/02/2009; AgRg 
no CC 95004/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 
DJe 24/11/2008 e AgRg no CC 97279/SC, Rel. 
Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 03/11/2008. 
II - A presença, como litisconsorte passivo da 
União, de entidades não sujeitas a juizado 
especial federal (no caso, o Estado de Santa 
Catarina e o Município de Florianópolis), não 
altera a competência do Juizado. Aplica-se à 
situação o princípio federativo (que dá supre-
macia à posição da União em face de outras 
entidades) e o da especialidade (que confere 
preferência ao juízo especial sobre o comum). 
CC 99.368/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZA-
VASCKI, DJe 19/12/2008. (grifei) III - A teor do 
art. 12, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, a produção de 
prova pericial não afasta a competência dos Jui-
zados Especiais. Precedente: AgRg no CC 99618/
SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 20/02/2009. IV 
- Competência do Juizado Especial Federal para 

o julgamento da lide. V - Agravo regimental im-
provido. (AgRg no CC 92.592/SC, Rel. Ministro 
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

3. Do caráter solidário da obrigação de 
concretizar o direito à saúde.

O direito à saúde encontra-se assim previsto 
nos artigo 196 da Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação.

Este direito fundamental do homem com-
porta duas vertentes, conforme anotam J.J Gomes 
Canotilho e Vital Moreira3: “uma, de natureza ne-
gativa, que consiste no direito a exigir do Estado (ou 
de terceiros) que se abstenha de qualquer acto que 
prejudique a saúde; outra, de natureza positiva, que 
significa o direito às medidas e prestações estaduais 
visando a prevenção das doenças e o tratamento 
delas”.   

Em nosso direito, o dever jurídico de adim-
plir a referida obrigação de fazer pertence à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios, por 
força do estatuído no art. 198, § 1º da CF:

 Art. 198. As ações e serviços públicos 
de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes dire-
trizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será finan-
ciado, nos termos do art. 195, com recursos do 
orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
além de outras fontes.

Percebe-se, por conseguinte, que os citados 
entes federativos estão obrigados, solidariamen-

3 CANOTILHO, J.J. Gomes, e MOREIRA, Vital – Constituição da 
República Portuguesa Anotada, 3ª ed., Coimbra Editora, 1984, 
p.342
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te, a concretizar, no plano fático, o direito à saúde. 
No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATA-
MENTO MÉDICO. SUS.  AUSÊNCIA DE PREQUES-
TIONAMENTO. ART. 17 DA LEI ORGÂNICA DE 
SAÚDE. SÚMULAS Nºs  282  E  356  DO  STF.  DI-
VERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGU-
RADA.  ACÓRDÃOS PARADIGMAS E JULGADO  
RECORRIDO  DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA Nº 
13/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO 
MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. ARTS. 196 E 
198, § 1º, DA CF/88. FIXAÇÃO DA  COMPETÊNCIA.  
MOMENTO  DA  PROPOSITURA  DA  AÇÃO. ART. 
87 DO CPC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISI-
TOS. ART. 273  DO CPC. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBI-
LIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

I - A matéria inserta no art. 17 da Lei 
Orgânica de Saúde carece do necessário pre-
questionamento, não tendo sido apreciada 
pelo Tribunal  a  quo,  nem  explícita  nem im-
plicitamente.  Não tendo o recorrente  oposto  
embargos  declaratórios  buscando declaração 
acerca da referida matéria, incidem na hipóte-
se, as Súmulas n.ºs 282 e 356, do STF.

II - É inviável a configuração da divergên-
cia jurisprudencial quando os acórdãos para-
digmas colacionados são do mesmo Tribunal 
em que foi proferido o acórdão recorrido. Sú-
mula nº 13/STJ.

III - É da competência solidária entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios a responsabilidade pela prestação 
do serviço de saúde à população, sendo o 
Sistema Único de Saúde composto pelos refe-
ridos entes, conforme pode se depreender do 
disposto nos arts. 196 e 198, § 1º, da Consti-
tuição Federal. (grifei)

IV - A jurisprudência desta Corte encon-
tra-se pacificada no sentido de que a compe-
tência é fixada no momento da propositura 
da ação, sendo que, ainda que o réu mude de 
domicílio, não há o deslocamento da compe-
tência, ex vi do teor do art. 87 do CPC.

V - Na hipótese presente, a análise dos 
requisitos legais previstos no art. 273 do CPC 
conduz  ao  reexame  dos  fundamentos  do  
conjunto  fático-probatório  contidos  no de-
cisum atacado, incidindo, na espécie, a Súmula 
n° 07 deste Tribunal.

VI - Recurso especial parcialmente pro-
vido, para determinar a inclusão do Estado do 
Rio Grande do Sul no pólo passivo da deman-

da. (CC  102181, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/02/2009, DJ 
05/03/2009).”

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – 
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRU-
MENTO– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 
FEDERATIVOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA 
UNIÃO.

1. Esta Corte em reiterados precedentes 
tem reconhecido a responsabilidade solidá-
ria dos entes federativos da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios no que concerne 
à garantia do direitoà saúde e à obrigação de 
fornecer medicamentos a pacientes portado-
res de doenças consideradas graves (grifei).

2. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no Ag 961677/SC, Rel. Ministra ELIA-
NA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
20/05/2008, DJ 11/06/2008)

4. Da inexistência de litisconsórcio 
passivo necessário nas lides em que se 
discute o dever do Estado de fornecer 

medicamentos.

Uma vez reconhecida a solidariedade pas-
siva dos referidos entes públicos, no que diz res-
peito à materialização do direito social em apreço, 
impõe-se uma crítica ao recente posicionamento 
adotado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça4, 

4 PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
AÇÃO ORDINÁRIA QUE VISA A GARANTIR O FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS 
MÍNIMOS. ART. 3º DA LEI 10.259/2001. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 
ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO 
AMPLA DO ART. 6º, II, DA LEI 10.259/2001. COMPETÊNCIA DO 
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça 
pacificou a orientação de que a competência dos Juizados 
Especiais, em matéria cível, deve ser fixada segundo o valor 
da causa, que não pode ultrapassar sessenta salários mínimos, 
conforme previsão do art. 3º da Lei 10.259/2001. 2. A referida 
Lei não afasta a competência desses Juizados para apreciar as 
demandas de maior complexidade, bem como as que envolvam 
exame pericial. 3. É plenamente cabível aos Juizados Especiais 
Federais o julgamento de lide em que há litisconsórcio passivo 
necessário entre a União, o Estado e o Município, pois inexiste 
óbice no art. 6º, II, do citado Diploma. Precedentes do STJ. 4. 
Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo 
Federal do Juizado Especial Cível e Previdenciário da Seção 
Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul. (CC 104.544/RS, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
24/06/2009, DJe 28/08/2009) 
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que vislumbrou a existência de litisconsórcio pas-
sivo necessário, e não facultativo, nos litígios des-
sa natureza.

O litisconsórcio passivo necessário requer, 
por disposição de lei, ou pela natureza da relação 
de direito controvertida, a participação de todos 
os interessados no processo. Todavia, nas lides 
que envolvem o fornecimento de medicamentos, 
não se verifica a indispensabilidade da presença 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios no pólo passivo da relação jurídica 
processual, pois, na solidariedade passiva, o cre-
dor tem direito a exigir e receber de um ou de 
alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a 
dívida comum (art. 275 do CC). 

Por conseguinte, o demandante possui a 
faculdade de escolher em face de qual (quais) 
ente(s) federativo(s) irá ajuizar a demanda em co-
mento, caracterizando-se nítida hipótese de litis-
consórcio passivo facultativo, conforme decidido 
pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, no Agravo de 
Instrumento 597.141/RS, de relatoria da Ministra 
Carmen Lúcia, publicado no DJ 29/06/2007:

DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMEN-
TOS A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RES-
PONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDE-
RATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER 
CONSTITUCIONAL DO ESTADO. AGRAVO AO 
QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório

1. Agravo de instrumento contra decisão 
que não admitiu o recurso extraordinário, in-
terposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, 
da Constituição da República.  

2. O recurso inadmitido tem como objeto 
o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NE-
CESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMI-
NAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGI-
TIMIDADE. Em razão da responsabilidade pre-
vista no artigo 196 da Constituição Federal, a 
legitimidade passiva para a causa consiste na 
coincidência entre a pessoa do réu e a pessoa 
de qualquer um dos vários entes federativos. 
A presença de um dos vários legitimados no 
pólo passivo da relação processual decorre 
da escolha do demandante, já que todos e 

qualquer um deles tem o dever de ‘cuidar da 
saúde e assistência pública’ na forma do in-
ciso II do artigo 23 da Constituição Federal. 
Preliminar rejeitada. 

(…) 6. Pelo exposto, não havendo diver-
gência da decisão agravada com o quanto fir-
mado como jurisprudência pelo Supremo Tri-
bunal, nego seguimento a este agravo (art. 557, 
caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 
1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal). Publique-se. Brasília, 11 de junho de 
2007. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora”

Conclusão

a) A competência dos Juizados Especiais Fe-
derais para processar e julgar as demandas ajuiza-
das em face da União, do Estado e do Município, 
que envolvam prestações materiais destinadas à 
materialização do direito à saúde, encontra seu 
fundamento de validade nos princípios da espe-
cialidade e federativo, inexistindo óbice, no art. 6º, 
II da Lei nº 10.259/01 à formação do litisconsórcio 
passivo facultativo nestes casos;

b) Os artigos 196 e 198, §1º da CF prevêem 
uma hipótese de solidariedade passiva dos entes 
federativos, no tocante à responsabilidade pela 
concretização do apontado direito social;

c) O caráter solidário da obrigação em co-
mento, importa na faculdade, pertencente ao ti-
tular do direito subjetivo, de ajuizar a pertinente 
demanda em face de um ou de todos os entes 
federativos acima arrolados, hipótese em que a 
simples presença da União atrai a competência 
dos Juizados Especiais Federais, desde que o pro-
veito econômico pretendido pelo autor não su-
pere, evidentemente, o teto de sessenta salários 
mínimos estabelecido no caput do art. 3º da Lei nº 
10.259/01;

d) A eventual propositura, apenas em face 
do Estado e/ou do Município, de ação que vise o 
fornecimento de medicamentos, implica no re-
conhecimento da incompetência absoluta dos 
Juizados Especiais Federais para processá-la, uma 
vez que a presença da União nos litígios em ques-
tão não é obrigatória. 
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FUNCIONALIDADE DA BOA-FÉ OBJETIVA NA SEARA 
CONTRATUAL

Juiz Federal Substituto Fernando Cleber de Araújo Gomes

Balizamento histórico. Os primórdios 
da boa-fé remontam ao Direito Romano. Du-
rante o denominado “período clássico”, reco-
nhecia-se que, na ausência de preceito legal 
específico, julgadores dirimissem controvér-
sias relacionadas a negócios jurídicos lançando 
mão de critérios que prestigiassem os valores 
da honestidade, lealdade e segurança (iudicia 
bonae fidei), com intuito de assegurar que os 
contratantes adimplissem os compromissos 
assumidos da maneira mais fiel possível. 

No bojo do célebre Código Civil francês de 
1804 (“Código Napoleônico”), a boa-fé foi igual-
mente referida. Constava da parte final do dis-
positivo que atribuía aos contratos propensão 
de valerem como “lei entre as partes” (art. 1.134) 
a previsão de que tais ajustes fossem executados 
em conformidade com a boa-fé (“bonne foi”). 

Moldada sob influxo da escola jurídico-fi-
losófica do pandectismo, que teve na pessoa de 
Bernhard Windscheid genuíno expoente, a codifi-
cação civil da Alemanha que veio a lume em 1900, 
identificada como “BGB”1, proclamou ser obriga-
ção de todo devedor solver a prestação assumida 
“tal como exija a boa-fé, com consideração pelos 
costumes do tráfego” (§242). Ocorre que, por as-
sumir a estrutura de um sistema fechado e dedu-
tivo, no qual o apego a “categorias jurídicas” pre-
viamente definidas com pormenores constituiu 
a tônica de elaboração, esse diploma normativo 
não ofereceu ambiente propício à concretização 
da boa-fé como elemento a ser trabalhado, pau-
latina e cotidianamente, por meio de uma ativida-
de jurisdicional de interpretação e integração de 
cláusulas contratuais. 

O revogado Código Civil brasileiro de 1916 
(“Código Beviláqua”), inspirado na linha de regu-
lação estrita adotada pelo “Código Napoleônico” 
de 1804 e no sistema ortodoxo de “categorias ju-

1  Abreviação de “Bürgerliches Gesetzbuch”. 

rídicas” prescrito pelo pandectismo germânico, 
tratou a boa-fé basicamente como conceito jurídi-
co indeterminado, analisável sob ótica subjetiva. 
Com isso, confinava seu uso à tarefa de perscrutar 
o estado anímico da pessoa em face do direito 
material em discussão. O objetivo era esclarecer 
se, em seu íntimo, ela detinha ou não ciência da 
irregularidade que, na prática, incidia sobre a situ-
ação fática da qual participava. Indicando o resul-
tado da análise que o problema verificado não era 
do conhecimento do agente, poderia ele retirar 
efeitos jurídicos proveitosos do fato submetido 
a deslinde judicial. Exemplo típico da potencia-
lidade de um indivíduo extrair, graças à boa-fé 
presente em seu estado de ânimo, consequências 
favoráveis de um evento, vinha estampado em 
dispositivos que regulavam os “efeitos da posse” 
exercida na vigência do “Código Beviláqua”:

“Art. 490. É de boa-fé a posse, se o pos-
suidor ignora o vício, ou o obstáculo que lhe 
impede a aquisição da coisa, ou do direito pos-
suído.”

(...)

Art. 510. O possuidor de boa-fé tem direi-
to, enquanto ela durar, aos frutos percebidos.

(...)

Art. 516. O possuidor de boa-fé tem di-
reito à indenização as benfeitorias necessárias 
e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se 
lhe não forem pagas, a levanta-las, quando o 
puder sem detrimento da coisa. Pelo valor das 
benfeitorias necessárias e úteis, poderá exercer 
o direito de retenção.”2

Retornando ao plano do direito comparado, 
cabe assinalar que, na Itália, o ano de 1942 repre-
sentou um divisor de águas em relação à aborda-
gem normativa da boa-fé. Evitando circunscrevê-
la ao trabalho de análise do subjetivismo de cada 

2  Com redação substancialmente idêntica, o Código Civil em vigor 
(Lei 10.406/2002) trata da matéria, nessa exata ordem, nos arts. 
1.201, 1.214 e 1.219. 
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indivíduo, o Código Civil italiano editado no início 
dos anos 40 do século passado acolheu a boa-fé 
como modelo de conduta a ser observado nas ne-
gociações em geral, pautando o comportamento 
dos contratantes já desde a etapa das negociações 
preliminares e norteando a maneira de interpreta-
ção das cláusulas estipuladas.

No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor 
sobrevindo na forma da Lei 8.078/90 alinhou-se à 
tendência da codificação italiana de 1942. Des-
tarte, passou também a qualificar a boa-fé como 
modelo comportamental obrigatório nas relações 
consumeristas. Tanto que, em meio ao conjunto 
de cláusulas contratuais catalogadas como nulas 
de pleno direito, fez inserir as que “estabeleçam 
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 
coloquem o consumidor em desvantagem exage-
rada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 
equidade” (art. 51, IV).     

Resultado da convolação do Projeto de Lei 
634/75, o atual Código Civil brasileiro, que en-
trou em vigor em 11 de janeiro de 2003, foi in-
serido no contexto de uma sociedade pontuada 
por relações contratuais “em massa”, exposta ao 
predomínio dos contratos de adesão. O reconhe-
cimento dos desequilíbrios e iniquidades gerados 
ao longo do tempo pela aplicação empedernida 
de postulados clássicos como a autonomia da 
vontade e o cumprimento estrito do que fora 
pactuado (pacta sunt servanda) levou o legislador 
civilista a assumir postura de franca mitigação do 
formalismo que caracterizou a revogada codifica-
ção de 1916. Como bem pondera Miguel Reale, 
três foram as premissas adotadas no propósito 
de erigir um novo e mais sofisticado modelo de 
Código Civil: a) eticidade, reveladora da ênfase em 
cristalizar a boa-fé não apenas como mero estado 
de ânimo deste ou daquele agente, mas sobretu-
do como “norma que condiciona e legitima toda 
a experiência jurídica, desde a interpretação dos 
mandamentos legais e das cláusulas contratuais 
até as suas últimas conseqüências”3; b) socialida-
de, destinada a harmonizar o vasto quantitativo 

3 História do novo Código Civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 248. 

de interesses individuais com o interesse social; 
c) operabilidade, dando preferência ao emprego 
da técnica das cláusulas gerais ou abertas, assim 
compreendidas como aquelas “não subordinadas 
ao renitente propósito de um rigorismo jurídico 
cerrado, sem nada se deixar para a imaginação 
criadora dos advogados e juristas e a prudente, 
mas não menos instituidora, sentença dos juízes”4. 
Nesse novo cenário do ordenamento civil brasi-
leiro emerge como indefectível a constatação de 
que, nos contratos em geral, a boa-fé constitui ele-
mento a ser amplamente utilizado para assegurar 
que distorções e abusos na estipulação e no cum-
primento de cláusulas sejam objeto de oportuna e 
eficaz eliminação.

Cotejo entre boa-fé objetiva e boa-fé sub-
jetiva. Na feição subjetiva, a boa-fé não se apre-
senta como princípio jurídico propriamente dito. 
Exprime, em verdade, o posicionamento de quem 
desconhece a existência, no plano fático, de de-
feito ou irregularidade incidente sobre a situação 
que esteja vivenciando. Do indivíduo que cultiva, 
em seu íntimo, a convicção de que a conduta as-
sumida perante um objeto ou uma outra pessoa 
é escorreita, não padecendo, pois, de nenhuma 
mácula. Por isso é que, se fulminada for a relação 
jurídica de que é parte, fará jus, não obstante, à tu-
tela do ordenamento legal, angariando para si al-
guns efeitos favoráveis. É o que sucede, no âmbito 
do direito obrigacional, com o solvens que paga a 
alguém que se mostra, aos olhos da sociedade, 
como habilitado a dar quitação (credor putativo). 
Como assinala o art. 309 do vigente Código Civil, 
ainda que adiante venha a ser provado que quem 
recebeu não era verdadeiramente titular da quali-
dade de credor, o pagamento será válido, tolhen-
do a invocação da máxima “quem paga mal, paga 
duas vezes”.  

Diferentemente, a boa-fé objetiva é de índo-
le principiológica, assumindo contornos de uma 
cláusula geral que consagra e impõe a adoção de 
modelos comportamentais calcados na ética e na 
lealdade. Propicia a elaboração de um arquétipo 
social que valoriza regras de conduta (“standar-

4  Ibidem, p. 248.



177

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

ds”) direcionadas ao cumprimento das obriga-
ções em ambiente permeado pelo equilíbrio e a 
cooperação das partes envolvidas. Conforme es-
clarecedora lição de Gustavo Rene Nicolau, cuida-
se de um postulado que estabelece “padrão con-
creto de conduta reta, proba, íntegra, zelosa que 
os contratantes devem guardar entre si, sob pena 
de – não o fazendo – estarem em última análise 
descumprindo o contrato”5. A propósito, antes 
mesmo da celebração de um contrato, vale dizer, 
na fase reservada às negociações preliminares, já 
é exigido de quem manifesta o propósito de figu-
rar numa futura relação obrigacional atuação que 
prime pela boa-fé no trato com seu interlocutor6. 
Mais ainda, devido à dinâmica própria dos con-
tratos, notadamente daqueles de execução con-
tinuada, a cláusula geral da boa-fé objetiva não se 
circunscreve à conjuntura existente na época da 
constituição dos ajustes, comportando plena inci-
dência ao longo de seu cumprimento, como for-
ma de solver desavenças quanto à interpretação 
de dispositivos contratuais, de colmatar lacunas 
no conteúdo avençado e de sanar distorções que 
ponham em risco a manutenção da lealdade que 
existia no momento da contratação. Nesse senti-
do, merece realce o Enunciado n° 26 da I Jornada 
de Direito Civil:

“A cláusula geral contida no art. 422 do 
Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando 
necessário, suprir e corrigir o contrato segundo 
a boa-fé objetiva, entendida como a exigência 
de comportamento leal dos contratantes.”

Função interpretativa. O Código Civil de 
2002, após assentar que “nas declarações de von-
tade se atenderá mais à intenção nelas consubs-
tanciada do que ao sentido literal da linguagem” 
(art. 112), enfatiza que a boa-fé constitui vetor 
permanente na dinâmica de interpretação dos 

5 Implicações práticas da boa-fé objetiva. In: HIRONAKA, Giselda 
Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio (Coord.). Direito 
contratual: temas atuais. São Paulo: Método, 2007, p. 115.

6 Editado por ocasião da I Jornada de Direito Civil, realizada pelo 
Conselho da Justiça Federal em setembro de 2002, o Enunciado 
n° 25 preconiza ser a boa-fé aplicável não apenas antes, mas 
até mesmo depois de findo o contrato, estando assim redigido: 
“O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo 
julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-
contratual.”

negócios jurídicos (art. 113), estabelecendo, ain-
da, como dever comum dos contratantes, “guar-
dar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé” 
(art. 422). A rigor, a exigência de lisura nas relações 
intersubjetivas desponta configurada já antes da 
conclusão de uma avença, na denominada “fase 
pré-contratual”. Outrossim, conforme as circuns-
tâncias do caso, comporta subsistência até mes-
mo depois da cessação formal do vínculo mantido 
entre as partes (“fase pós-contratual”)7. 

Cuidando o intérprete para não incorrer 
no extremo e pernicioso ato de manipulação do 
contrato, o que ocorreria, como adverte Nelson 
Rosenvald, “se sobrepujasse a intenção das partes 
e o interpretasse com o sentido que entendesse 
justo terem as partes estipulado”8, deve prestigiar 
linha de interpretação que aclare o real conteúdo 
da negociação sob análise, harmonizando-a, tan-
to quanto possível, com a finalidade econômico-
social de alcance esperado para ajustes de igual 
natureza jurídica. 

No cumprimento da missão de interpretar 
um contrato sob o prisma da boa-fé objetiva, dele 
extraindo os mais legítimos efeitos pretendidos 
pelos partícipes da negociação, é necessário ter 
em conta não apenas os deveres principais que o 
compõem. Igualmente relevante para otimizar o 
comportamento dos contratantes, possibilitando 
que cada um deles alcance a contento o fim visa-
do com a contratação, é fazer valer a observância 
de deveres anexos de conduta. Também referidos 
como instrumentais, laterais ou complementares, 
esses deveres impõem às partes “postura cola-
boracionista rumo ao adimplemento e ao bem 
comum”9. Desse modo, em vez de rivalidade e an-
tagonismo, devem os contratantes (assim também 
os interessados em contratar) balizar seu compor-
tamento por um efetivo senso de cooperação, 

7 Nesse sentido o teor do Enunciado 25 da I Jornada de Direito Civil, 
realizada em dezembro de 2002 sob coordenação do Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “O art. 422 do 
Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio 
da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual.”

8 Dignidade humana e boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 
2005, p. 92. 

9 ROSENVALD, Nelson, idem, p. 93. 
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agindo – por iniciativa própria ou, se necessário, 
por ato de coerção estatal – de modo a garantir 
que o ciclo natural do contrato (negociações pre-
liminares, ajustamento, execução e liberação final 
pelo adimplemento) seja adequadamente percor-
rido. 

O desdobramento dos deveres anexos pode 
ser feito em três grandes vertentes.

A primeira consiste na rede de proteção, 
criada para amparar os interesses de cada partí-
cipe da relação contratual, inibindo ou afastando 
situações de constrangimento ou de lesão. Como 
exemplo de dever anexo de proteção tem-se o en-
tendimento jurisprudencial cristalizado na Súmu-
la 130 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que 
acrescenta, à obrigação principal da empresa de 
fornecer bens ou serviços de qualidade, o dever 
anexo de responder, “perante o cliente, pela repa-
ração de dano ou furto de veículo ocorridos em 
seu estacionamento”. 

A segunda vertente abriga os deveres de 
esclarecimento ou de informação. Por meio dela 
é lídimo compelir quem participa (ou tenciona 
participar) de um contrato, e que disponha de 
maior e mais profundo conhecimento das impli-
cações que o ajuste pode ter na esfera de direitos 
e obrigações da outra parte, a formular em favor 
desta alertas explicativos das hipóteses gerado-
ras de gravame especial ou de ruptura antecipa-
da do vínculo obrigacional. É o que sucede, por 
exemplo, em contratos de arrendamento mer-
cantil, usualmente celebrados sob forma padro-
nizada (contratos de adesão) e com previsão do 
cabimento de medida liminar de reintegração de 
posse, circunstâncias essas que, somadas à possi-
bilidade de purgação da mora pelo arrendatário, 
culminaram na edição de verbete sumular assim 
redigido:

“No contrato de arrendamento mercan-
til (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva 
expressa, é necessária a notificação prévia do 
arrendatário para constitui-lo em mora.” (Sú-
mula 369 do STJ) 

O terceiro agrupamento expressivo de de-
veres anexos compreende os que estabelecem a 
sujeição do comportamento dos contratantes (ou 

interessados em contratar) ao crivo da lealdade. O 
escopo maior é fulminar, de preferência já no nas-
cedouro, conduta que induza ao desvirtuamento 
da finalidade prevista com a materialização do 
negócio jurídico ou ao desequilíbrio entre as pres-
tações assumidas pelas partes. De larga utilização 
na seara dos contratos de adesão, essa filtragem 
fundada no valor da lealdade impede, inclusive 
mediante emprego da técnica da “interpretação 
mais favorável ao aderente” (in dubio contra stipu-
latorem), albergada pelo art. 423 do Código Civil 
de 2002, o surgimento de distorções que pode-
riam advir da aplicação literal de cláusulas redi-
gidas unilateralmente. Ilustrando a incidência da 
lealdade nas relações negociais, evocam-se duas 
situações apreciadas em âmbito judicial: a) a do 
reconhecimento como cláusula abusiva, por isso 
mesmo destituída de eficácia jurídica, da estipu-
lação de limite temporal de internação hospitalar 
do segurado que firmou contrato com operadora 
de plano de saúde10; b) a orientação segundo a 
qual, para fins da cobertura da apólice de seguro,  
a expressão “danos pessoais” abrange também a 
reparação pleiteada a título de danos morais11.

Função integrativa. Via de regra, em re-
verência ao postulado da segurança jurídica, 
vislumbra-se no contrato vocação para enquadra-
mento como “ato jurídico perfeito”. As cláusulas 
nele contidas vinculam os contratantes, devendo, 
em princípio, ser cumpridas com justeza. A clás-
sica expressão pacta sunt servanda ainda goza de 
elevada dose de robustez, servindo de fomento à 
fiel satisfação das prestações assumidas volunta-
riamente em decorrência da formação do vínculo 
contratual. É inegável, entretanto, que o ritmo di-
nâmico da sociedade contemporânea, permeado 
por relações obrigacionais estabelecidas em larga 
escala e com conteúdo no mais das vezes padro-
nizado (contratações “em massa”), rende ensejo a 
situações nas quais a revisão do teor e do alcance 
de uma ou mais cláusulas avulta necessária como 
forma de elidir manifestas distorções surgidas logo 
na origem da estipulação (defeitos congênitos) ou 

10 Súmula 302/STJ.
11 Cf., entre outros, STJ no REsp 591.729, Rel. FERNANDO 

GONÇALVES, DJ 28.11.2005.
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de restabelecer o equilíbrio perdido ao longo da 
execução contratual (fatos supervenientes). 

Quando não levada a efeito por consenso 
dos próprios envolvidos, essa revisão é passível de 
implemento na via judicial. Nesse ponto, é opor-
tuna a transcrição de diretriz doutrinária consa-
grada pela I Jornada de Direito Civil, promovida 
pelo Conselho da Justiça Federal em dezembro 
de 2002:

“A função social do contrato, prevista 
no art. 421 do novo Código Civil, não elimina 
o princípio da autonomia contratual, mas ate-
nua ou reduz o alcance desse princípio quando 
presentes interesses metaindividuais ou inte-
resse individual relativo à dignidade da pessoa 
humana.” (Enunciado 23)

Seja como for, impende que o procedimen-
to revisional se dê com elevado grau de parcimô-
nia, a fim de não aniquilar o aludido princípio da 
segurança jurídica. Aliás, é premissa para o êxito 
da revisão contratual que sua prática seja pauta-
da pelo cuidado de conservar os alicerces do que 
fora pactuado, o núcleo do acordo de vontades 
formulado pelos responsáveis por sua materia-
lização. O ímpeto judicial da modificação ampla 
e indiscriminada revela-se temerário, à medida 
que de seu exercício pode resultar uma completa 
desfiguração dos motivos que levaram as partes, 
em época mais remota, à decisão de firmar com-
promissos recíprocos. Bem por isso, colhe-se na 
jurisprudência orientação, de resto aplicável às 
avenças em geral, sobre a postura recomendável 
ao Judiciário em face de dispositivos contratuais 
maculados por abuso:

“Nos contratos bancários, é vedado ao 
julgador conhecer, de ofício, da abusividade 
das cláusulas.” (Súmula 381 do STJ)

Amiúde, a função integrativa da boa-fé 
encontra campo apropriado para deflagração 
quando apurada a ocorrência de uma entre duas 
hipóteses de desequilíbrio: a) a lesão, de índole 
congênita, vale dizer, instalada no momento da 
conclusão do negócio jurídico, fruto da inexperi-
ência ou premente necessidade que leva alguém 
a “prestação manifestamente desproporcional 
ao valor da prestação oposta” (art. 157 do CC de 

2002); b) a onerosidade excessiva, causada por 
fato superveniente que repercuta sobre a base do 
negócio jurídico anteriormente constituído, acar-
retando em detrimento de uma das partes sacrifí-
cio incompatível com o proveito que ela obteria 
se a relação contratual permanecesse intacta até o 
ponto programado para seu encerramento. 

Em meio à gama de casos aptos a ensejar 
revisão na órbita judicial para equalizar, mediante 
integração embasada na boa-fé objetiva, direitos 
e obrigações dos contratantes destacam-se: a) a 
brusca e exacerbada variação do dólar em janeiro 
de 1999, moeda então utilizada como parâmetro 
de cálculo das prestações de financiamento con-
traído pelo regime de arrendamento mercantil 
(“leasing”), conducente ao entendimento da ne-
cessidade de mudança da cláusula de indexação 
para, em caráter equitativo, repartir entre credor e 
devedor, em partes iguais, o valor correspondente 
à variação cambial ocorrida naquela época12; b) o 
reconhecimento do abuso de cláusula, inserta em 
contrato de seguro de carro, prevendo indeniza-
ção pelo valor de mercado do bem objeto de sinis-
tro e, de outro lado, cobrança do prêmio baseada 
em apólice de quantia mais elevada13.     

Função limitadora. Há muito vigora no or-
denamento positivo brasileiro comando, referido 
comumente pelo status de “norma supralegal”, 
determinando que toda lei há de ser aplicada se-
gundo critério teleológico, em atenção “aos fins 
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 
comum”14. Mais recentemente, por meio do Có-
digo Civil editado em 2002, a observância desse 
critério teleológico foi erigida em requisito de le-
gitimidade para exercício de direitos na dinâmica 
do cotidiano, sob pena de ser tal exercício consi-
derado abusivo em razão norma nestes termos 
grafada: 

12 Paradigma dessa intelecção é o julgamento proferido pelo 
STJ no REsp 472.594, Rel. p/ acórdão ALDIR PASSARINHO 
JÚNIOR, DJ 4.8.2003.

13 Nesse sentido decidiu o STJ em EREsp 176.890, Rel. 
Waldemar Zveiter, DJ 19.2.2001. 

14 Art. 5° da Lei de Introdução ao Código Civil (Dec.-lei 
4.657/42).
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“Art. 187. Também comete ato ilícito o 
titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu 
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes.”

O que se visa, com a limitação estabelecida 
pela cláusula geral acima transcrita, é evitar que 
alguém, a pretexto de fazer valer uma pretensão 
subjetiva, deflagre, inesperada e subitamente, 
reviravolta em quadro que se encontrava razoa-
velmente consolidado pelas circunstâncias fáticas 
e pelo decurso do tempo. Isso pode ocorrer, por 
exemplo, em decorrência da:

- assunção de comportamento contraditório 
com outro anteriormente desenvolvido, esbar-
rando na proibição de venire contra factum pro-
prium. Assim, o credor que aceita pagamento rei-
terado de prestações em local diverso do previsto 
no contrato, não pode depois, mediante nítida 
incongruência comportamental, alegar a mora do 
devedor (art. 330 do Código Civil);

- inércia do titular de um direito por longo 
decurso de tempo, aliada a indícios objetivos de 
que esse direito não mais seria exercido, até mes-
mo pelo desequilíbrio que acarretaria a partir do 
cotejo entre o benefício de quem o invoca e o 
prejuízo da pessoa em face de quem é pleiteado. 
Designada pelo termo supressio, essa letargia pro-
longada já obstou a retomada, pelo condomínio, 
de área comum que fora anexada e utilizada com 
exclusividade por um dos condôminos anos a fio, 
respaldado por autorização da assembleia condo-
minial, e que não mais se revelava útil para uso da 
coletividade. Ponderou-se, à míngua de fato novo 
justificando o proveito da retomada da aludida 
área, ser mais consentâneo com a estabilidade das 
relações intersubjetivas, manter o cenário fático 
delineado de longa data15;

- propositura de ação de busca e apreensão 
de bem alienado fiduciariamente em desconside-
ração ao fato de que a quase totalidade do con-
trato já fora adimplida pelo devedor fiduciante, 
restando somente uma prestação por pagar. Por 
incidência da “teoria do adimplemento substan-

15 STJ no REsp 325.870, Rel. GOMES DE BARROS, DJ 20.9.2004.

cial” (“substancial performance”), faz-se necessário 
afastar essa pretensão de investida contundente 
sobre o objeto financiado, restando ao credor a 
prerrogativa de cobrar a prestação faltante. Dis-
correndo sobre o tema, pontifica Jones Figueirêdo 
Alves que “a hipótese da resolução contratual por 
inadimplemento haverá de ceder diante do pres-
suposto do atendimento quase integral das obri-
gações pactuadas, em posição contratual na qual 
se coloca o devedor, não se afigurando razoável a 
extinção do contrato.”16
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Resumo: O artigo propõe que a norma do art. 620 do 

CPC não é uma cláusula geral de proteção do executado, 

mas, sim, uma cláusula geral de proteção contra o abuso 

pelo direito do exeqüente.

Abstract: This paper offers a new interpretation to 

article 620 of the Code of Civil Procedure, according to 

which it is not a general clause to protect the execution 

debtor, but a general clause of protection against the abu-

se of rights by the execution creditor.

Palavras-chave: Execução – abuso do direito – prin-

cípio

Key-words: Execution – abuse of right – principle

O art. 620 do CPC consagra o princípio da 
execução menos onerosa ao executado: “Quando 
por vários meios o credor puder promover a exe-
cução, o juiz mandará que se faça pelo modo me-
nos gravoso para o devedor”.

É preciso compreender corretamente a nor-
ma: “(...) a opção pelo meio menos gravoso pres-
supõe que os diversos meios considerados sejam 
igualmente eficazes”1. Assim, havendo vários 
meios executivos aptos à tutela adequada e efe-
tiva do direito de crédito, escolhe-se a via menos 
onerosa ao executado. O princípio visa impedir a 
execução desnecessariamente onerosa ao executa-
do; ou seja, a execução abusiva. 

O princípio aplica-se em qualquer execução 
(fundada em título judicial ou extrajudicial), direta 
ou indireta, qualquer que seja a prestação execu-
tada (fazer, não-fazer, dar coisa ou dar quantia)2.

1 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Tendências na execução 
de sentenças e ordens judiciais”, cit., p. 221. Neste sentido, 
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo 
Civil, comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, p. 624.

2  ZAVASCKI, Teori Albino. Comentários ao Código de Processo Civil. 
2ª ed. São Paulo: RT, 2003, v. 8, p. 400.

Trata-se, como se vê, de norma que protege 
a boa-fé, ao impedir o abuso do direito pelo credor 
que, sem qualquer vantagem, se valesse de meio 
executivo mais danoso ao executado. Não parece, 
porém, que tal princípio destine-se a proteger, ao 
menos primordialmente, a dignidade do executa-
do, suficiente e adequadamente protegida pelas 
regras que limitam os meios executivos, princi-
palmente aquelas que prevêem as impenhorabi-
lidades. Esse princípio protege a ética processual, 
a lealdade, impedindo o comportamento abusivo 
do exeqüente. Trata-se de aplicação do princípio 
da boa-fé processual. A identificação do valor pro-
tegido é muito importante para a ponderação que 
se precise fazer entre esse princípio e o princípio 
da efetividade.

Há quem encare o princípio da boa-fé como 
o corolário do princípio da dignidade da pessoa 
humana3. Dessa forma, ao proibir a execução abu-
sivamente onerosa, o princípio também serviria à 
tutela da dignidade da pessoa humana, ainda que 
mediata ou reflexamente.

Não se deve entender essa norma como uma 
cláusula geral de proteção ao executado, que infor-
maria todas as demais regras de tutela do execu-
tado (princípio do favor debitoris4) espalhadas pela 
legislação5. O princípio é uma dessas normas de 

3 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código 
Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 186 e segs; NEGREIROS, Teresa. 
Fundamentos para uma interpretação constitucional do princípio 
da boa-fé. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 224-274. 

4 Princípio que fundamenta as regras de proteção ao devedor, para 
alguns um princípio geral do direito (ALVES, José Carlos Moreira. 
“O favor debitoris como princípio geral do direito”. Revista do 
Advogado. São Paulo: AASP, 2006, n. 26, p. 98-108.)

5  É por isso que se não faz, neste momento, uma lista com todas 
as regras de proteção ao executado, como se costuma fazer 
na análise deste princípio, opção doutrinária de DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São 
Paulo: Malheiros Ed., 2004, v. 4, p. 57-58; GÓES, Gisele Santos 
Fernandes. “A base ética da execução por sub-rogação no 
processo civil brasileiro: os princípios da idoneidade do meio 
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proteção do executado, e não a fonte de todas as 
outras. O art. 620 do CPC é uma cláusula geral, que 
serve para impedir o abuso do direito pelo exe-
qüente: em vez de enumerar situações em que a 
opção mais gravosa revelar-se-ia injusta, o legisla-
dor valeu-se, corretamente, de uma cláusula geral 
para reputar abusivo qualquer comportamento 
do credor que pretender valer-se de meio executi-
vo mais oneroso do que outro igualmente idôneo 
à satisfação do seu crédito6.

A aplicação do princípio pode dar-se ex offi-
cio7: se o credor optar pelo meio mais danoso, 
pode o juiz determinar que a execução se faça pelo 
meio menos oneroso. Mas, autorizada a execução 
por determinado meio, se o executado intervier 
nos autos e não impugnar a onerosidade abusi-
va, demonstrando que há outro meio igualmente 
idôneo, haverá preclusão. O princípio protege o 
executado; não se pode dispensar a preclusão, se 
o executado não impugnar a opção indevida do 
exeqüente no primeiro momento que lhe couber 
falar nos autos.

O princípio não autoriza a interpretação de 
que o valor da execução deve ser reduzido, para 
que o executado possa cumprir a obrigação, ou de 
que se deve tirar o direito do credor de escolher a 
prestação na obrigação alternativa8, muito menos 

e da menor onerosidade”. Execução no processo civil: novidades 
& tendências. Sérgio Shimura e Daniel A. Assumpção Neves 
(coords.). São Paulo: Método, 2005, p. 111-112; SHIMURA, Sérgio. 
“O princípio da menor gravosidade ao executado”. Execução civil 
e cumprimento da sentença. Gilberto Gomes Bruschi e Sérgio 
Shimura. São Paulo: Método, 2007, v. 2, p. 540 e segs. 

6  O art. 187 do Código Civil também consagra uma cláusula geral 
sobre o abuso do direito: “Também comete ato ilícito o titular 
de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 
ou pelos bons costumes”. As normas têm natureza e finalidade 
semelhantes.

7 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo 
Civil, comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, p. 624.

8 PonteS De MiranDa entende que a norma se aplica também à 
interpretação do próprio título executivo: “A vai executar B pelo 
contrato em que B prometeu construir uma ponte sobre o rio 
limítrofe, e o contrato diz que há de ser ponte de dezoito metros; 
A entende que é em curva, porque doze metros bastariam, e B, em 
retas, com subidas aos lados do rio; na dúvida, sendo mais barata 
a ponte em reta, o art. 620 favorece a B”. (MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, t. 10, p. 35). Assim, também, 
ZAVASCKI, Teori Albino. Comentários ao Código de Processo Civil. 
2ª ed. São Paulo: RT, 2003, v. 8, p. 400.

permite que se crie um direito ao parcelamento 
da dívida, ou direito ao abatimento dos juros e da 
correção monetária etc. Também não é correta a 
interpretação que pretende extrair do texto nor-
mativo a impossibilidade de penhora de dinheiro, 
porque é sempre mais oneroso ao executado: a 
penhora de dinheiro é sempre mais favorável ao 
exeqüente, não existindo outro meio tão eficaz 
quanto ele.

O princípio autoriza que se entenda lícito ao 
executado pedir a substituição do bem penhora-
do por dinheiro, a qualquer tempo. Não há justi-
ficativa que possa impedir esse tipo de providên-
cia, sempre mais favorável ao exeqüente e que, no 
caso concreto, pode revelar-se como menos one-
rosa ao executado9.

Trata-se de princípio que frequentemente 
entrará em rota de colisão com o princípio da efe-
tividade, o que torna ainda mais importante a cor-
reta identificação do seu conteúdo dogmático. 

9 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao 
Código de Processo Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, t. 10, 
p. 33.



183

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E ACESSO À JUSTIçA: O 
DIA DE RIBEIRINHOS E SERTANEJOS NA CORTE FEDERAL

Juiz Federal Substituto Gilton Batista Brito

I – Estado Democrático de Direito

Adotado expressamente no artigo 1º da Car-
ta Federal, o Estado Democrático de Direito se 
notabiliza pelo destaque à soberana participação 
popular no processo decisório estatal, tendo em 
mira a efetiva igualdade a fim de alterar o status 
quo (art. 3º). 

De fato, para José Afonso da Silva o Estado 
brasileiro deve observar, além da constitucionali-
dade, do sistema de direitos fundamentais, da jus-
tiça social, da igualdade, da divisão de Poderes, da 
segurança jurídica e da legalidade, o princípio de-
mocrático, ao adotar uma democracia representa-
tiva e participativa, pluralista, garantia de vigência 
e eficácia dos direitos fundamentais a todos. 1

Nesse ambiente constitucional, não tem 
mais lugar o absenteísmo do Estado, próprio de 
uma concepção liberal, exigindo-se, a partir de 
88, efetiva intervenção, circunstância que confere 
destaque ao Poder Judiciário como concretizador 
último da Lei Fundamental.

II - Acesso à justiça como democracia

Por certo, a insuficiência da dogmática pro-
cessual tradicional para lidar com tema é patente, 
porque pensada para uma sociedade “do homem 
médio” e para um Estado liberal, pressupondo 
uma concepção de órgão jurisdicional baseada na 
igualdade formal das partes, com regras de ajui-
zamento inflexíveis, altos custos, prazos preclusi-
vos, proliferação de ritos e número excessivo de 
nulidades. 

Por força de uma Constituição dirigente, 
uma nova perspectiva de prestação jurisdicional é 
imperiosa, o que tem merecido crescente atenção 
da doutrina, especialmente com o movimento de 

1  (2003, p.122)

acesso à justiça, incrementado após a publicação 
do livro de Mauro Cappelletti e Bryant Garth. É 
emblemático o seguinte trecho da obra:

A expressão ‘acesso à Justiça’ é reconhecida-
mente de difícil definição, mas serve para deter-
minar duas finalidades básicas do sistema jurídico 
– o sistema pelo qual as pessoas podem reivindi-
car seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os 
auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser 
igualmente acessível a todos; segundo, ele deve 
produzir resultados que sejam individual e social-
mente justos. Nosso enfoque, aqui, será primor-
dialmente sobre o primeiro aspecto, mas não po-
deremos perder de vista o segundo. Sem dúvida, 
uma premissa básica será a de que a justiça social, 
tal como desejada por nossas sociedades moder-
nas, pressupõe  o acesso efetivo.2

Os autores, portanto, reconhecem o cariz de-
mocrático do exercício da jurisdição ao exporem 
as causas econômicas, organizacionais e proces-
suais que impedem o acesso de todos à defesa de 
direitos, propondo soluções.

De fato, a primeira causa fundamental 
identificada é a barreira econômica, que resulta na 
exclusão dos mais pobres, em razão do alto custo 
exigido para a obtenção de informação jurídica e 
representação adequada, agravado no Brasil pelos 
baixos índices educacionais. A segunda, o empe-
cilho organizacional, resultado de uma sociedade 
de massa que confere importância a direitos difu-
sos, cuja proteção eficaz torna imprópria a solução 
individualizada e requer tutela sob prisma coleti-
vo. A terceira, o obstáculo processual, ao demons-
trar que, em certas áreas ou espécies de litígios, 
a solução ordinária - centrada na solução heterô-
noma do conflito – mostra-se inadequada, sendo 

2  (1988, p. 8)
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necessários meios alternativos de composição do 
litígio (arbitragem, conciliação e mediação).

Ora, como visto, a conformação de um Esta-
do Democrático de Direito impõe superar tais bar-
reiras a fim de realizar a cláusula constitucional do 
amplo acesso à Justiça. Como, porém, concretizar 
o imperativo de prestar jurisdição, de forma céle-
re e efetiva, num país de profunda desigualdade 
social e regional, com distâncias espaciais gigan-
tescas? 

III – Juizado Especial Federal

Inegavelmente, uma das soluções para su-
perar barreiras de acesso à Justiça é a criação de 
juizados para conflitos de menor complexidade e 
de baixo valor, com procedimentos simplificados 
e atuação direta dos jurisdicionados. 

No Brasil, a primeira iniciativa de implan-
tar tais juizados aconteceu no Rio Grande do Sul 
em 1982, na Comarca de Rio Grande, por ação do 
então Juiz de Direito Antonio Guilherme Tanger 
Jardim. O sucesso fez reproduzir a experiência em 
outras comarcas e em outros Estados, culminando 
com a Lei 7.244/84, que disciplinou os Juizados de 
Pequenas Causas.

Previstos no artigo 98 da Constituição, os 
juizados foram regulamentados pela Lei 9.099/95, 
sob a denominação de Juizados Especiais Cíveis, 
adotando expressamente os princípios da orali-
dade, simplicidade, informalidade, economia pro-
cessual e celeridade, buscando a conciliação (art. 
2º) e dispensando, de regra, o pagamento de cus-
tas e a intermediação de advogado. 

Nota-se, assim, o desiderato legislativo de 
realizar o comando da Carta Magna, transpondo 
o obstáculo processual e econômico, notadamen-
te pelo acesso gratuito em primeiro grau e pelo 
acento à importância da conciliação, meio com-
positivo baseado em concessão mútua das partes 
que afasta o confronto e busca o consenso. 

No âmbito da Justiça Federal, após a EC 
22/99, foi editada a Lei 10.259/2001 disciplinando 
os Juizados Especiais Federais. Novamente, vê-se 
a concretização de acesso à justiça, agora com o 
traço peculiar do controle jurisdicional da atuação 
estatal: desnecessidade de advogado, simplifica-

ção recursal e dos atos processuais, vedação de 
prazos diferenciados, dispensa de reexame neces-
sário, pagamento por requisição de pequeno va-
lor e possibilidade de seqüestro de verba pública. 

Além disso, a competência para causas pre-
videnciárias (art. 3º, § 1º, III) importa em facilida-
de de proteção judicial a direitos fundamentais 
titularizados por pessoas vulneráveis econômica 
e socialmente: idosos (aposentadoria), enfermos 
(auxílio-doença), menores e incapazes (pensão, 
amparo social e aposentadoria).

No Tribunal Federal da 1ª Região, os Juizados 
Especiais Federais foram instalados nas Seções e 
Subseções. São 31 Varas Federais nas Capitais, três 
JEFs Destacados (que funcionam de forma autô-
noma, com estrutura própria cedida e destacada 
da Vara), 12 JEFs Adjuntos a Varas da Capital e 40 
JEFs Adjuntos em Varas de Subseções (funcionam 
dentro da estrutura da Vara). 

IV - Juizado Especial Federal Itinerante

Numa perspectiva constitucionalmente ade-
quada, o Tribunal Federal da 1ª Região, com sede 
em Brasília e competência alcançando 80% do ter-
ritório nacional (14 unidades da federação), tem 
promovido também o deslocamento da estrutura 
de Juizados para localidades distantes dos gran-
des centros urbanos. São os Juizados Especiais Iti-
nerantes, iniciados em 2003 e com expressa previ-
são constitucional a partir da EC 45/2004. 

Para tanto, o Tribunal planejou três formas 
de deslocamento dos Itinerantes: terrestre – após 
convênio com a Petrobrás, que fez a doação dos 
veículos, já foram utilizadas na fase de aterma-
ção e de audiência duas carretas, devidamente 
mobiliadas e equipadas; fluvial - considerando a 
particularidade da Região Norte, o Tribunal lan-
çou o projeto “Justiça Sobre as Águas”, realizando 
Itinerante em embarcação, após convênio com o 
Tribunal de Justiça do Amapá e com o Governo do 
Estado do Amazonas; terrestre fixo – ocorre em 
determinada localidade com uso de instalações fí-
sicas da municipalidade ou de outras instituições, 
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conforme o art. 107, § 2º, da Constituição Federal. 
3 

A realização do Itinerante ocorre em três eta-
pas: divulgação - o Juiz Federal coordenador visita 
a sede do município onde será instalado, a fim de 
promover a divulgação do evento e obter apoio 
das autoridades e da população, com utilização 
até da mídia local; atermação - servidores, esta-
giários e mesmo voluntários coordenados pelo 
Juiz Federal retornam à localidade para realizar o 
atendimento da população, quando são registra-
dos os pedidos e designadas as audiências; audi-
ências - fase final, a equipe do Juizado regressa ao 
município a fim de realizar as audiências, quando 
são ouvidas as partes e testemunhas e realizadas 
perícias e outras diligências instrutórias. 

V – Juizado Itinerante na região 
amazônica de Borba/AM

Com presença do Ministério Público Federal, 
da Defensoria Pública da União, da Procuradoria 
da União e da Procuradoria Federal, além de fun-
cionários públicos federais (INSS e Polícia Federal) 
e municipais, de 18 a 30 de maio foi realizada em 
Borba/AM, às margens do Rio Madeira, a fase de 
audiência do Itinerante terrestre fixo, que atendeu 
também habitantes das cidades de Nova Olinda 
do Norte, Novo Aripuanã e Autazes. Os dados es-
tatísticos são consideráveis. 

Na ocasião, foram apreciadas 1.451 ater-
mações (ações protocoladas sem a presença de 
advogado) e realizadas 1.404 audiências, com ex-
pressivo número de acordos: 709. Os sete Juízes 
Federais ouviram 2.808 testemunhas durante as 
duas semanas e realizaram 1.404 depoimentos 
pessoais (apenas 47 autores faltaram ao ato judi-
cial). 

O alcance social de Itinerante foi confirma-
do do perfil sócio-econômico dos jurisdicionados 
atendidos: população de baixa renda e predomi-
nantemente rural, residindo em localidades com 

3  Disponível em http://www.trf1.gov.br/setorial/JEF/default.htm, 
acesso 13 set. 2009.

distância de até 10 horas de barco da sede do 
município. Em benefício de prestação continuada 
(aposentadorias, pensões, etc.), a execução das 
sentenças resultará em expressiva movimenta-
ção econômica da região ribeirinha: ao menos, R$ 
2.435.282,09 anualmente, sendo significativo tam-
bém o montante total de requisições de pequeno 
valor já expedidas: R$ 784.779,11 (setecentos e 
oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e nove 
reais e onze centavos) faltando ainda a liquidação 
de 447 sentenças.

A efetividade e a celeridade da prestação ju-
risdicional se evidenciam também quando se tem 
em conta que o entre o período divulgação do 
Itinerante (16 a 21 de fevereiro de 2009), passan-
do pela fase atermação dos pedidos (11 a 21 de 
março de 2009) até a sentença em audiência (18 
a 30 maio de 2009), transcorreram apenas quatro 
meses, 4 com baixíssimo índice de recorribilidade, 
diante do alto percentual de acordos homologa-
dos (50%) e do pequeno número de recursos in-
terpostos durante a itinerância (45).

VI – Juizado Itinerante no Sertão da 
Bahia

De igual forma, o Itinerante coordenado pela 
Subseção de Juazeiro/BA.

Realizado nas cidades baianas de Pilão Ar-
cado, Campo Alegre de Lourdes e Remanso, com 
etapa de divulgação de 23 a 25 de março de 2009, 
atermação no período de 11 a 16 de maio de 2009 
e audiências entre 03 a 18 de agosto de 2009, o 
Juizado Itinerante, também na modalidade terres-
tre fixo, permitiu amplo acesso à Justiça Federal 
de habitantes do Alto Sertão da Bahia, alcançando 
até domiciliados em cidades do Estado do Piauí. 5

4  Em realidade, do ajuizamento/atermação ao julgamento final: 
aproximadamente três meses.

5  A circunstância, por óbvio, não impede a invocação do artigo 
109, § 2º, da Carta Federal, especialmente diante da Súmula 
689 do Supremo Tribunal Federal (O segurado pode ajuizar ação 
contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu 
domicílio ou nas varas federais da Capital do Estado-Membro), pois 
as cidades piauienses próximas à divisa (São Raimundo Nonato, 
Fartura e Dirceu Arcoverde) distam cerca de 500 km de Teresina.
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Analisando 1.756 ações ajuizadas, a grande 
maioria por simples atermação, sete Juízes Fede-
rais realizaram 1.650 audiências, registrando-se a 
falta de apenas 70 autores (3,98 % dos processos).

A concretização do escopo constitucional, 
novamente, ficou demonstrada pelo expressi-
vo número de acordos homologados (848) e de 
sentenças proferidas (1.722); pelo perfil sócio-
econômico dos jurisdicionados (população ru-
ral e de baixa renda); e pelas quantias estabele-
cidas em sentença, já em fase de execução: R$ 
2.828.364,07 em requisições de pequeno valor e 
R$ 2.990.880,00, anualmente, em benefícios de 
prestação continuada (aposentadorias, pensões 
etc.). Em apenas quatro meses, se se considerar o 
tempo do atermação/ ajuizamento até a senten-
ça.

VII – Conclusão

O Estado Democrático de Direito, tal como 
posto pela Carta Federal de 88, impõe a partici-
pação popular na formação de atos estatais. Daí a 
garantia do amplo acesso ao Poder Judiciário, de 
modo a assegurar a prestação jurisdicional célere 
e efetiva a todos.

O Juizado Especial, ao superar dificuldades 
econômicas e estimular a conciliação, concretiza 
a Lei Fundamental, revelando-se no âmbito do 
Poder Judiciário Federal um efetivo instrumento 
de controle jurisdicional do poder público, ao ga-
rantir eficácia vertical de direitos fundamentais, 
especialmente previdenciários.

O Juizado Especial Federal Itinerante da 1ª 
Região maximiza a força normativa da cláusula 
constitucional do acesso à justiça, ao deslocar de 
forma rápida a prestação jurisdicional para locali-
dades distantes de grandes centros, observando, 
com isso, a realidade brasileira. 

Os Juizados Itinerantes de Borba/AM e Jua-
zeiro/BA são emblemáticos, por terem assegurado 
a ribeirinhos e sertanejos, gratuitamente e em cur-
to espaço de tempo, o seu dia na corte federal.
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CONSIDERAçÕES SOBRE A POSSIBILIDADE PROCESSUAL 
DE DECRETAçãO DA INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO 

JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO ANTES DE DECISãO 
DE CONSTITUCIONALIDADE TOMADA PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL: CASO ESPECÍFICO DOS RECURSOS 
EXTRAORDINÁRIOS 416827/SC E 415454/SC:

Juiz Federal Substituto Gustavo André Oliveira dos Santos

I - Contextualização:

Durante muitos anos, as varas de Juizado Es-
pecial Federal receberam grande quantidade de 
ações tendo como pretensão a alteração da forma 
de cálculo da renda mensal inicial (RMI) dos be-
nefícios previdenciários de pensão por morte ou 
aposentadoria por invalidez, considerando modi-
ficações legislativas ocorridas após a concessão 
administrativa do benefício pelo INSS. Os auto-
res, em síntese, fundamentaram a pretensão com 
base nas alterações trazidas pelas Leis 9.032/95 e 
9.528/97, que, dentre outras providências, deram 
novas redações aos artigos 44 e 75 da Lei 8.213/91, 
respectivamente. Referidos dispositivos, com as 
alterações legislativas supra, passaram a consubs-
tanciar normas mais favoráveis aos segurados, no 
que diz respeito ao cálculo da renda mensal inicial, 
tendo em conta que tal renda passou a correspon-
der a 100% do salário-de-benefício.  

A jurisprudência majoritária produzida no 
âmbito dos Juizados Especiais Federais fora no 
sentido da procedência do pleito. Diversas sen-
tenças de procedência foram proferidas, conde-
nando-se o INSS na revisão da renda mensal inicial 
dos benefícios, com aplicação dos novos critérios 
estabelecidos pelas leis 9.032/95 e 9.528/97, o que 
ficou conhecido no foro pelo nome de “integra-
lização”. Integralização pois a pretensão visava, 
justamente, elevar o percentual que incidiu sobre 
o salário de benefício para o patamar de 100% 
(novo percentual estipulado pelas leis).

Acontece que o Supremo Tribunal Fede-
ral, no julgamento dos Recursos Extraordinários 
416827 e 415454 (DJU, 15/02/2007, Seção 01, pá-

ginas 18 e 19), acolheu tese defendida pelo INSS, 
no sentido de não ser possível a revisão da RMI em 
tal situação. Transcrevo abaixo resumo do julgado 
retirado do Informativo de Jurisprudência n.º 455 
do STF:

“Em conclusão de julgamento, o Tribunal, 
por maioria, deu provimento a dois recursos ex-
traordinários interpostos pelo INSS para cassar 
acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial 
Federal que determinara a revisão da renda 
mensal de benefício de pensão por morte, com 
efeitos financeiros correspondentes à integra-
lidade do salário de benefícios da previdência 
geral, a partir da vigência da Lei 9.032/95, inde-
pendentemente da norma em vigor ao tempo do 
óbito do segurado — v. Informativos 402, 423 e 
438. Considerou-se a orientação fixada pelo Su-
premo no sentido de que, se o direito ao benefício 
foi adquirido anteriormente à edição da nova 
lei, o seu cálculo deve se efetuar de acordo com 
a legislação vigente à época em que atendidos 
os requisitos necessários (princípio tempus regit 
actum). Asseverou-se, também, que a fonte de 
custeio da seguridade prevista no art. 195, § 5º, 
da CF assume feição típica de elemento institu-
cional, de caráter dinâmico, estando a definição 
de seu conteúdo aberta a múltiplas concretiza-
ções. Dessa forma, cabe ao legislador regular 
o complexo institucional da seguridade, assim 
como suas fontes de custeio, compatibilizando o 
dever de contribuir do indivíduo com o interesse 
da comunidade. Afirmou-se que, eventualmen-
te, o legislador, no caso, poderia ter previsto de 
forma diferente, mas desde que houvesse fonte 
de custeio adequada para tanto. Por fim, tendo 
em vista esse perfil do modelo contributivo da 
necessidade de fonte de custeio, aduziu-se que 
o próprio sistema previdenciário constitucio-
nalmente adequado deve ser institucionalizado 
com vigência, em princípio, para o futuro. Con-
cluiu-se, assim, ser inadmissível qualquer inter-
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pretação da Lei 9.032/95 que impute a aplicação 
de suas disposições a benefícios de pensão por 
morte concedidos em momento anterior a sua 
vigência, salientando que, a rigor, não houve 
concessão a maior, tendo o legislador se limitado 
a dar nova conformação, doravante, ao sistema 
de concessão de pensões. Vencidos os Ministros 
Eros Grau, Carlos Britto, Cezar Peluso e Sepúlveda 
Pertence que negavam provimento aos recursos. 
RE 416827/SC, rel. Min. Gil-
mar Mendes, 8.2.2007. (RE-416827) 
RE 415454/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, 
8.2.2007. (RE-415454)” 

A última palavra fora dada pelo Supremo Tri-
bunal Federal. O presente estudo, portanto, não 
diz respeito, diretamente, à matéria de fundo/mé-
rito discutida pelo Supremo e resumida acima. O 
entendimento majoritário atual da doutrina e da 
jurisprudência, em apertada síntese, é no sentido 
da natureza objetiva dos julgamentos proferidos 
em recursos extraordinários, a denominada “obje-
tivação”, fenômeno esse que enseja vinculação à 
tese constitucional acolhida pela Corte constitu-
cional mesmo em controle difuso de constitucio-
nalidade, semelhante ao que ocorre no controle 
abstrato. Nessa perspectiva, após tal julgamento 
do Supremo Tribunal Federal, a tendência é de 
uniformização da jurisprudência nas esferas infe-
riores, com seguimento do entendimento esposa-
do pela Corte Suprema. 

No entanto, quanto às sentenças anteriores à 
decisão do STF, inclusive já transitadas em julgado, 
algumas das vezes confirmadas em sede recursal, 
o INSS, tendo como sustentáculo a interpretação 
chegada no julgamento dos Recursos Extraordiná-
rios, vem impugnando o cumprimento da senten-
ça transitada com base no artigo 741, II e §único, 
ou no artigo 475-L, §1º, ambos do CPC. O primeiro 
dos dispositivos, consistente em forma de obje-
ção ao cumprimento do título judicial (meio típico 
de relativização da coisa julgada), preceitua: “Art. 
741. Na execução contra a Fazenda Pública, os em-
bargos só poderão versar sobre: ... II – inexigibilidade 
de título... Parágrafo único. Para efeito do disposto 
no inciso II do caput deste artigo, considera-se tam-
bém inexigível o título judicial fundado em lei ou ato 
normativo declarados inconstitucionais pelo Su-
premo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação 

ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo 
Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com 
a Constituição Federal”. A redação do artigo 475-L, 
§1º, é idêntica.

A questão ora em análise, portanto, diz res-
peito à decisão de enfretamento sobre a decre-
tação ou não de inexigibilidade de título judicial 
transitado em julgado anteriormente ao julga-
mento proferido pelo Supremo Tribunal Federal 
nos Recursos Extraordinários 416827 e 415454 
(DJU, 15/02/2007, Seção 01, páginas 18 e 19), Rela-
tor Ministro Gilmar Mendes, observando-se, como 
pressuposto, a aplicabilidade ou não do artigo 
741, parágrafo único, ou do artigo 475-L, §1º, am-
bos do CPC, no âmbito dos Juizados Especiais Fe-
derais. Vale ressaltar, por evidente, que a proble-
mática sugerida circunscreve-se ao título judicial 
transitado em julgado que adotou tese posterior-
mente refutada/rechaçada pelo STF. Em síntese, o 
objeto de discussão tem em consideração as se-
guintes delimitações: a) aplicabilidade ou não do 
artigo 741, parágrafo único, ou do art. 475-L, §1º, 
ambos do CPC, no microssistema do Juizado Espe-
cial Federal; b) existência de título judicial transita-
do em julgado; c) formação da coisa julgada antes 
de pronunciamento contrário da Corte Suprema 
nos Recursos Extraordinários; d) inexigibilidade ou 
não do comando judicial transitado. Este o caso.

De início, registre-se que a referida questão 
processual já chegou ao Supremo Tribunal Fede-
ral nos autos do RE 586068RG/PR (ainda pendente 
de julgamento)1, Relatora Ministra Ellen Gracie, 
havendo o reconhecimento da repercussão geral 
no julgamento assim ementado: 

“Processo Civil. Execução. Inexigibili-
dade do título executivo judicial (artigo 741, 
parágrafo único do CPC). Aplicabilidade no 
âmbito dos juizados especiais. Pensão por 
morte (Lei nº 9.032/1995). Decisão do Supre-
mo Tribunal Federal. Extensão do precedente 
aos casos com trânsito em julgado. Coisa jul-
gada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Fede-
ral). Existência de repercussão geral, dada a 
relevância da questão versada. (DJe-157; DI-

1 Em pesquisa no sítio do Supremo Tribunal Federal no dia 
30.09.2009, verificou-se que fora dada vista ao MPF desde o dia 
15.06.2009, sendo esta a última fase lançada.
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VULG 21-08-2008; PUBLIC 22-08-2008; VOL 
02329-04 PP 0068)” 

No inteiro teor de referido julgado, a Minis-
tra Ellen Gracie consignou: “Observados os demais 
requisitos de admissibilidade do presente recurso 
extraordinário, passo a análise da existência de re-
percussão geral. Verifico que a aplicação do art. 741 
do CPC, bem como a extensão do precedente desta 
Corte aos casos com trânsito em julgado, no âmbito 
dos juizados especais federais, questão versada no 
presente apelo extremo, possui relevância do pon-
to de vista econômico, político, social e jurídico, 
nos termos do §1º do art. 543-A do Código de 
Processo Civil”. 

O Ministro Marco Aurélio, do mesmo modo, 
fundamentou: “ Consoante salientado pela ministra 
Ellen Gracie, a situação concreta revela possível con-
flito do disposto no parágrafo único do artigo 741 
do Código de Processo Civil com a garantia constitu-
cional referente à coisa julgada. A par desse aspecto, 
o tema é passível de se repetir em múltiplos proces-
sos. Tudo recomenda a atuação do Supremo como 
guarda maior da Constituição Federal”. Em razão 
da repercussão, fora determinado o sobrestamen-
to dos recursos extraordinários interpostos antes 
da regulamentação da repercussão, bem como a 
baixa à origem dos demais.

II – Da aplicabilidade dos artigos 741, 
parágrafo único, e 475-L, §1º, ambos 

do CPC, no âmbito dos Juizados 
Especiais Federais:

Quanto à aplicabilidade dos artigos do CPC, 
consistentes em meios típicos de relativização da 
coisa julgada, trago à baila os seguintes Enuncia-
dos do FONAJEF (Fórum Nacional dos Juizados Es-
peciais Federais): Enunciado 13: “As impugnações 
do devedor deverão ser examinadas independente-
mente de qualquer incidente”; Enunciado 56: “Apli-
ca-se analogicamente nos JEFs a inexigibilidade do 
título executivo judicial, nos termos do disposto nos 
arts. 475-L, par. 1º e art. 741, par. único, ambos do 
CPC”.  

Após discussões/análises realizadas pelos juí-
zes federais nos FONAJEFs, chegou-se a conclusão 
majoritária de que seria possível a aplicação dos 
dispositivos processuais em destaque. Tenho que 
a interpretação dada fora acertada, vez que, caso 
não houvesse essa possibilidade de impugnação 
do julgado, a parte ré não haveria como opor 
qualquer argumento ao cumprimento da senten-
ça, ainda que houvesse a alegação de inconstitu-
cionalidade do julgado, tendo como paradigma 
decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Ademais, a ação rescisória, outro meio típico de 
relativização da coisa julgada, está excluída do 
procedimento sumaríssimo dos Juizados.

A Turma Recursal do Distrito Federal, por 
exemplo, vem entendo ser possível a aplicação 
dessas regras processuais no Juizado Especial 
(Recurso n.º 20083400905442-0/DF, Relator Juiz 
Federal Rui Costa Gonçalves – DJDF 17.10.2008; 
Recurso n.º 20073400915168-8/DF, Relator Itagi-
ba Catta Preta Neto – DJDF 22.08.2008; Recurso). 
Em sentido contrário, cito a própria decisão da 
Turma Recursal do Estado do Paraná que fora ob-
jeto de recurso extraordinário já citado acima (RE 
586068-0 – Relatora Ministra Ellen Gracie), onde 
houve decretação de repercussão geral.

Admitindo-se a impugnação no âmbito do 
juizado, passamos ao tópico seguinte.

III – Um título judicial transitado em 
julgado anteriormente à decisão 

do Supremo pode ser considerado 
incompatível com a Constituição 
e, em conseqüência, inexigível?; 
Posicionamentos da doutrina e 

jurisprudência.

Neste ponto, o debate não se circunscreve 
ao âmbito dos Juizados, vez que a análise de tal 
questão é de natureza processual/constitucional 
geral. Conforme se verá adiante, a discussão tanto 
jurisprudencial como doutrinária é bem polariza-
da.

De início, apresento alguns entendimentos 
doutrinários e jurisprudenciais que respondem 
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negativamente a pergunta supra. É dizer, são no 
sentido da impossibilidade de decretação da ine-
xigibilidade de título judicial transitado em julga-
do antes de decisão contrária tomada pelo Supre-
mo Tribunal Federal.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 
Nery (“Código de Processo Civil Comentado e Legis-
lação Extravagante”, 9ª edição revista, ampliada e 
atualizada até 1.3.2006 – Editora Revista dos Tri-
bunais) ensinam que: “... somente a decisão ante-
rior do STF, proclamando a inconstitucionalidade 
de lei ou de ato normativo em ADIn (v. comentários 
seguintes) é que poderia atingir o título executivo ju-
dicial que transitasse em julgado posteriormente à 
decisão do STF. Apenas e unicamente nesse caso é 
que teria aplicabilidade a norma sob análise ...” (pá-
gina 649 – comentário “36”).  Ou seja, o trânsito 
em julgado teria que ser posterior para afirmação 
da inexigibilidade do título.

No “Curso de Direito Processual Civil – Direito 
probatório, decisão judicial, cumprimento e liquida-
ção da sentença e coisa julgada” (Editora PODIVM, 
2007), os autores Fredie Didier Jr., Paula Sarno 
Braga e Rafael Oliveira também defendem que so-
mente o título formado depois da decisão do STF 
é que poderá ser rescindido através dos preceitos 
legais invocados pelo INSS (“A aplicação do disposi-
tivo pressupõe, ainda: a) que a decisão do STF tenha 
sido anterior à formação do título judicial; (...)” - pg 
466). Aventam, referidos autores, somente uma 
possibilidade de a decisão posterior do Supremo 
servir para desconstituição de título judicial for-
mado anteriormente. Seria no caso de o próprio 
Supremo determinar a eficácia retroativa de seu 
julgamento, mas, de qualquer forma, tal eficácia 
retroativa deveria respeitar o prazo da ação resci-
sória, por analogia. Ou seja, mesmo havendo de-
terminação de eficácia retroativa pelo Supremo, 
essa não poderia alcançar os títulos judiciais com 
mais de dois anos de trânsito em julgado. 

Em livro específico sobre o tema2, Luiz Gui-
lherme Marinoni escreve: “Autoritário e inconce-
bível é pretender fazer desaparecer toda e qualquer 

2 Coisa Julgada Inconstitucional. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2008 (páginas 131/132)

decisão, garantida pela coisa julgada, que venha a 
não ser referendada pelo Supremo Tribunal Federal, 
como se pudesse existir uma coisa julgada sujeita a 
condição negativa temporalmente imprevisível (...). 
Admitir que um processo se desenvolva por anos e 
gere uma sentença proferida por um juiz que tem 
dever de controlar a constitucionalidade, para pos-
teriormente se dar ao executado o pode de alegar 
uma declaração de inconstitucionalidade posterior 
à formação da coisa julgada material, constitui gri-
tante aberração, a violar, de uma vez só, o poder 
dos juízes e os princípios da segurança jurídica e da 
proteção da confiança (...). Portanto, as normas dos 
arts. 475-L, §1º, e 741, parágrafo único, do Código de 
Processo Civil permitem apenas uma interpretação: 
a de que o executado poderá alegar a pronúncia do 
Supremo Tribunal Federal quando a sentença exe-
qüenda houver aplicado lei que já havia sido decla-
rada inconstitucional, ou tiver adotado interpreta-
ção que já havia sido declarada incompatível com 
a Constituição”. 

Após um estudo sistemático/histórico da coi-
sa julgada, Leonardo Greco3 defende que a decla-
ração de constitucionalidade ou de inconstitucio-
nalidade tomada pelo Supremo Tribunal Federal 
não deve ter nenhuma influência sobre anterio-
res sentenças transitadas em julgado que tenham 
fundamento em entendimento contrário ao do 
STF sobre a questão constitucional.  Acrescenta 
que nos Estados Unidos, a partir do caso Linkletter, 
julgado em 1965, a Corte Suprema passou a mo-
dular a retroação da decisão de inconstitucionali-
dade/constitucionalidade, para não vulnerar situ-
ações definitivamente pacificadas por sentenças 
passadas em julgado. Também na Itália, afirma o 
doutrinador, a jurisprudência ordinária, interpre-
tando declarações de inconstitucionalidade da 
Corte Constitucional, começou a impor limites à 
retroação que passaram a ser adotados pela pró-
pria Corte Constitucional, preservando os efeitos 
das relações exauridas e as situações já atingidas 
pela prescrição. 

3 Eficácia da Declaração erga omnes de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior – artigo 
presente no livro Relativização da coisa julgada – enfoque crítico 
– Organizador: Fredie Didier Jr.; Salvador: Editora JusPODIVM, 
2004; pg 155.



192

Escola de Magistratura Federal da Primeira Região

Em caso idêntico ao ora estudado, o Ministro 
Paulo Galloti, em decisão monocrática nos autos 
do REsp 1104288, Sexta Turma, pontificou: “Os 
embargos à execução fundados na inexigibilidade 
do título por incompatibilidade com a interpretação 
da Constituição Federal dada pelo Supremo Tribunal 
Federal somente têm procedência quando o trân-
sito em julgado da decisão embargada se seu após 
a vigência da MP n.º 2.180/2001 que acrescentou o 
parágrafo único do artigo 741 do CPC (...). Contudo, 
não se verifica afronta ao aludido dispositivo, 
pois quando a decisão exeqüenda passou em 
julgado o Supremo Tribunal Federal ainda não 
havia firmado o entendimento de que a revisão 
das pensões contraria o princípio constitucional 
previdenciário que não admite a majoração de 
benefício sem a correspondente fonte de custeio 
total (RE n.º 416.287/SC e 415.454/SC julgado em 
8/2/2007), resultando daí que o direito da parte 
se consolidou antes da manifestação da Corte 
Suprema, tornando-se inatingível por ela. Ante o 
exposto, nos termos do art. 557, caput, do Código de 
Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial”  
(Data da Decisão: 26.02.2009; Data da Publicação 
– 06.03.2009). Repita-se, o caso em destaque coin-
cide materialmente com a situação problema es-
tudada. O ministro entendeu no sentido de que a 
coisa julgada formada antes da decisão da Corte 
Suprema não pode ser desconstituída, em outros 
termos, não pode ser declarada inexigível com 
base no artigo 475-L ou 741, parágrafo único. Re-
ferida decisão fora confirmada pela Sexta Turma, 
nos autos do AgRg no REsp 956.459/RS, Rel. Minis-
tro  PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA (julgado em 
18/10/2007, DJ 12/11/2007 p. 342).

No mesmo sentido, em casos semelhantes, 
cito: a) STJ, AgRg no REsp 766.917/SC, Rel. Ministro  
HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado 
em 21.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 323)”; b) TRF da 1ª 
Região, AC 200338000486797, Sexta Turma, Rela-
tor Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro,DJ 
de 07/08/2006, pg 91)”; c) TRF da 4ª Região, AG 
2005.04.01.044022-5, Quarta Turma, Relator Valde-
mar Capeletti, publicado em 26/03/2007”.

Em decisão Monocrática no RE 477630/RS 
(DJ 16.05.2006, pág 67), o Ministro Sepúlveda Per-
tence, relator, explicitou ser “inaplicável o disposto 

no art. 741, parágrafo único, do CPC (redação da MP 
2.180-35/2001), no caso em apreço, em que o títu-
lo executivo judicial transitou em julgado anterior-
mente à vigência do dispositivo citado, bem como 
antes da publicação do acórdão do Plenário do 
STF, contrário à tese por ele adotada. (...)”. Deixa 
claro o nobre julgador que um título judicial não 
poderá ser desconstituído com base em julgado 
posterior do STF. 

A Turma Recursal do Estado do Paraná, 
quando do julgamento de questão similar, não 
decretou a inexigibilidade do título por diversos 
motivos, dentre eles a impossibilidade de se des-
constituir títulos executivos judiciais formados em 
data anterior à decisão que reconhecer a inconsti-
tucionalidade do título (Mandados de Segurança 
nº 2007.70.95.004985-0; nº 2007.70.95.004875-3; 
nº 2007.70.95.004989-7 e 2007.70.95.004877-7). 

Desta forma, pelos posicionamentos doutri-
nários e jurisprudenciais supra, caso a coisa julga-
da se formasse antes do julgamento do Supremo 
Tribunal Federal nos REs paradigmas, não haveria 
que se decretar a inexigibilidade do título, ante a 
não incidência do artigo 741, parágrafo único ou 
do artigo 475-L, §1º, na espécie.

Por outro lado, sem prejuízo dos posiciona-
mentos acima, pacificado já está na jurisprudência 
que o artigo 741, parágrafo único, não pode ser 
aplicado às sentenças transitadas em julgado an-
tes de sua vigência (24.08.2001 – Medida Provisó-
ria n.º 2.180-35/2001). Tal vertente intermediária 
não possui aplicação prática no âmbito do Juiza-
do Especial Federal, considerando que foram efe-
tivamente implantados somente no ano de 2002, 
sendo, por conseguinte, todas as ações ajuizadas 
após a inovação legislativa em comento. De fato, 
as impugnações, no microssistema do Juizado, 
são necessariamente quanto a títulos judiciais 
transitados após tal marco temporal, por lógico. A 
controvérsia no âmbito do Juizado, relativamente 
à aplicação dos dispositivos, cinge-se ao transito 
em julgado anterior à decisão paradigma do Su-
premo.

Também existem posicionamentos no senti-
do de ser possível a decretação da inexigibilidade 
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do título, mesmo tendo sido formado, em definiti-
vo, antes da decisão do Supremo.

Para o colega Juiz Federal Alexandre Sorma-
ni, em artigo de título “Coisa Julgada Inconstitu-
cional”, publicado na Revista “DIREITO FEDERAL” 
(Ano 23 – Número 90 – 2º semestre/2008), da as-
sociação dos Juízes Federais do Brasil, para a sen-
tença proferida quando o Supremo já houvesse 
declarado anteriormente a lei ou ato normativo 
nela considerado, estar-se-ia diante de sentença 
inválida, não propriamente inexigível. Conclui o 
referido autor: “Portanto, a previsão do parágra-
fo único do art. 741 do CPC, não abrange hipótese 
em que a decisão exeqüenda se fundamenta em lei 
que, na época da prolação da decisão, fosse consi-
derada inválida pelo Supremo Tribunal Federal ou 
cuja interpretação dada fosse considerada incom-
patível pela Corte” (página 45) ... “e) As previsões 
de inexigibilidade do título executivo com base 
no parágrafo único do art. 741 do CPC, apenas 
se aplicam aquelas hipóteses que decorram de 
título executivo judicial válido quando de sua 
produção e, posteriormente, tido como inexe-
qüível por ter se baseado essencialmente em lei 
ou ato normativo declarado inválido, com força 
vinculante,  pelo STF ou então de aplicação ou de 
interpretação tidas por incompatíveis, com efei-
to vinculante, na visão da mesma Corte” (página 
52). 

Alexandre Freitas Câmara deixa claro seu en-
tendimento no sentido de ser possível a descons-
tituição do título transitado, mesmo quando a 
coisa julgada se forme antes da decisão proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal. Cita o exemplo de 
alguém que é condenado a pagar certa quantia 
em dinheiro, tendo a sentença por fundamento 
o disposto em certa lei. Transitada em julgado a 
sentença, vem o Supremo, em processo de con-
trole direto de constitucionalidade, a declarar a 
inconstitucionalidade daquela mesma lei. Conse-
qüência disso, afirma referido doutrinador, seria 
que ninguém estaria obrigado a pagar a verba 
em questão, dada a oponibilidade contra todos 

da decisão proferida pelo Supremo em tal tipo de 
processo4. 

O consagrado Araken de Assis também de-
fende a possibilidade de decretação de inexigi-
bilidade no ponto. Ensina: “Assim, o art. 741, pa-
rágrafo único, tornou sub conditione a eficácia de 
coisa julgada do título judicial que, preponderante 
ou exclusivamente, serviu de fundamento da resolu-
ção do juiz. Pode-se dizer, então, que toda sentença 
assumirá uma transparência eventual, sempre pas-
sível de ataque via embargos. E a coisa julgada, em 
qualquer processo, adquiriu a incomum e a insólita 
característica de surgir e subsistir sub conditione. A 
qualquer momento, pronunciada a inconstituciona-
lidade de lei ou do ato normativo em que se baseou 
o pronunciamento judicial, desaparecerá a eficácia 
do art. 467. E isto se verificará ainda que a Corte 
Constitucional se manifeste após o prazo de dois 
anos da rescisória (art. 495)”5. 

Em decisão monocrática proferida, por 
exemplo, nos autos do REsp 931568 do STJ, a Mi-
nistra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 
TJ/MG), entendeu: “Pouco importa, para fins previs-
tos no artigo 741, parágrafo único do CPC, a época 
em que o precedente do STF foi editado, se antes ou 
depois do trânsito em julgado da sentença exeqüen-
da, distinção que a lei não estabelece. A tese de que 
somente se poderia considerar, para esse efeito, os 
procedentes supervenientes à sentença exeqüenda 
não é compatível com o desiderato de valorizar a 
jurisprudência do Supremo” (Data da Publicação: 
10/12/2008). 

A Turma Recursal do Distrito Federal tam-
bém reconhece a inexigibilidade do título no caso 
específico, relativamente ao cumprimento de sen-
tenças transitadas e nos casos da “integralização”. 
Para referido órgão julgador, o fato de o julgamen-
to ter transitado em julgado antes da manifestação 
do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto não 
seria pertinente para aplicação do artigo 741, pa-

4  Relativização da coisa julgada material: artigo presente no livro 
Relativização da coisa julgada – enfoque crítico – Organizador: 
Fredie Didier Jr.; Salvador: Editora JusPODIVM, 2004; pg 24.

5  Eficácia da coisa julgada inconstitucional: artigo presente no livro 
Relativização da coisa julgada – enfoque crítico – Organizador: 
Fredie Didier Jr.; Salvador: Editora JusPODIVM, 2004; pg 52.
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rágrafo único, ou artigo 475-L, parágrafo primeiro 
(Recurso n.º 20083400905442-0/DF, Relator Juiz 
Federal Rui Costa Gonçalves – DJDF 17.10.2008; 
Recurso n.º 20073400915168-8/DF, Relator Itagi-
ba Catta Preta Neto – DJDF 22.08.2008; Recurso). 

Também a Turma Recursal do Rio de Janei-
ro entende no sentido da decretação da inexigi-
bilidade, independentemente da data do trânsi-
to em julgado, se antes ou depois da decisão do 
Supremo (Processo nº 2005.51.51.122922-3/02. 1ª 
TR/RJ. Rel.: Juíza Federal Adriana Barretto de Car-
valho Rizzotto. Dec. por unanimidade. Publ. Ses-
são: 26/9/2007).

IV – Entendimento do autor; Conclusão:

Em casos concretos em que fui chamado a 
decidir, formei convencimento no sentido de não 
ser possível decretar a inexigibilidade do título ju-
dicial. Além dos fundamentos já alinhavados su-
pra, relativamente à corrente de não decretação 
da inexigibilidade no caso, explicitei que antes 
de qualquer manifestação do Supremo, seja em 
controle concentrado, seja em controle difuso 
(Resp 833769/SC, Rel. Ministro Teori Albino Za-
vascki, Primeira Turma, julgado em 29.06.2006, DJ 
03.08.2006, p. 227), o juiz possui plena liberdade 
para interpretar o Direito e firmar a constituciona-
lidade ou não de determinado preceito normativo 
no caso concreto (controle difuso da constitucio-
nalidade), sem que referido posicionamento pos-
sa, no futuro, ser taxado de inconstitucional em 
virtude de decisão superveniente da Corte Cons-
titucional. Entendimento diverso redundaria na 
constatação de que toda sentença que examinas-
se matéria constitucional, como causa de pedir, 
seria uma sentença de certo modo “condicional”, 
pois sua força executiva ficaria na dependência de 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal so-
bre a matéria, podendo, a depender do resultado, 
ser convalidada ou desconstituída (condição re-
solutória). Em outros termos, a sentença teria sua 
eficácia plena limitada a evento futuro e incerto, 
consubstanciado em possível julgamento do Su-
premo. Além do instituto da coisa julgada, prote-
gido constitucionalmente, a presente interpreta-
ção procura resguardar, de modo mais amplo, a 
própria segurança jurídica, princípio fundamental 
do Direito. 

Na hipótese de prevalência da tese oposta, 
chegaríamos a um estado de constante pertur-
bação/instabilidade decisória. Imagine-se, por 
exemplo, que a questão de fundo (integralização) 
fosse, no futuro, novamente apreciada pelo Su-
premo Tribunal Federal. Pois bem, como ficaria a 
situação se nesse novo contado do Supremo com 
a questão houvesse mudança do entendimento? 
Ou seja, passasse o STF a entender, por questão 
de nova interpretação de seus membros ou em 
decorrência da modificação na composição da 
corte, que haveria direito à integralização. Tal 
possibilidade jurídica é plenamente possível, vez 
que as decisões paradigmas foram tomadas em 
Recursos Extraordinários. Levando-se em consi-
deração a tese da decretação de inexigibilidade, 
aquelas sentenças que foram consideradas ine-
xigíveis, tendo em conta julgamento anterior do 
STF, poderiam voltar à tona, com base no novo 
entendimento? Certamente que o panorama seria 
de extrema instabilidade/insegurança.

A relativização da coisa julgada, consubstan-
ciada nos dispositivos processuais acima citados, 
não deve ser aplicada indistintamente, haja vista 
ser regra (não exceção) a preservação da garantia 
constitucional da imutabilidade do julgado. Não 
se está afirmando ser a coisa julgada instituto de 
natureza absoluta. Não é isso. Apenas o sistema 
de relativização deverá ser aplicado de maneira a 
compatibilizar os institutos em jogo (“coisa julga-
da” e “justiça das decisões”), não havendo espaço 
para alargamentos demasiados de um lado ou de 
outro. 

De qualquer modo, o tema será apreciado 
em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, fato 
que tornará sem utilidade prática a discussão ju-
risprudencial atualmente existente. A questão é 
tormentosa. Basta verificar as divergências supra, 
com fundamentos consistentes dos dois lados 
(inexigibilidade do título ou não). A expectati-
va criada entre as partes interessadas também é 
enorme, ante a repercussão de monta que tal de-
cisão carrega, qualquer que seja a vertente sub-
jetiva apreciada (particular-exeqüente ou  INSS - 
executado). 
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DA POSSIBILIDADE DE O JUIZ CONFORMAR O 
PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO IMPRIMINDO 

DIMENSãO COLETIVA ÀS AçÕES INDIVIDUAIS QUE TENHAM 
POR OBJETO A EFETIVAçãO DO DIREITO FUNDAMENTAL E 

SOCIAL À SAÚDE.
Juiz Federal Substituto Henrique Gouveia da Cunha

I – Introdução

A multiplicidade de demandas individuais, 
inclusive repetitivas, objetivando a concretização 
do direito social à saúde vem impondo ao Poder 
Judiciário a necessidade de reflexão sobre a sufi-
ciência das técnicas processuais encontradas na 
dogmática do direito pátrio para a tutela efetiva 
desse direito.

Com o objetivo de se prestar tutela jurisdi-
cional adequada ao direito material que se procu-
ra efetivar, impõe-se ao operador do direito, como 
verdadeiro desafio, a necessidade de conformar o 
procedimento comum das ações individuais, ins-
pirado no modelo liberal e individualista que per-
meou a elaboração do Código de Processo Civil 
de 1973, municiando-o, sempre em observância 
indeclinável dos princípios do contraditório e da 
ampla defesa, de atos processuais e de poderes 
instrutórios previstos para as ações coletivas, de 
molde a permitir cognição ampla e adequada da 
controvérsia individual voltada para imprimir efi-
cácia concreta ao direito fundamental e social ao 
fornecimento de medicamentos e tratamentos, 
principalmente em relação àqueles que não se 
encontram previstos em políticas implementadas 
pelo Poder Público.

Como bem salientou Leonardo Greco, par-
tindo das lições de Cappelletti, “a sociedade, mas-
sificada nos meios de produção, nos meios de 
consumo, nos negócios, no turismo, nos conflitos 
e na violação de direitos, exigia uma mudança na 
concepção do papel do processo civil como ins-
trumento de tutela dos direitos. Se o processo civil 

não atende a essa nova exigência, a sociedade iria 
buscar outros meios de tutela”1

As recentes reformas do Código de Pro-
cesso Civil brasileiro têm, em certa medida, bus-
cado imprimir perspectiva e eficácia coletiva às 
decisões proferidas em processos individuais, ao 
contemplarem, v.g., a súmula impeditiva de recur-
sos (art. 518, § 1º do CPC – introduzido pela Lei 
n. 11.276/2006); a repercussão geral (art. 543-A, 
caput, e § 1º do CPC – introduzido pela Lei n. 
11.418/2006); a previsão de, na hipótese de mul-
tiplicidade de recursos especiais com fundamen-
tação idêntica, o presidente do tribunal de ori-
gem admitir um ou mais recursos representativos 
da controvérsia de direito, encaminhando-o ao 
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos 
os demais até o pronunciamento definitivo por 
parte deste (art. 543-C – introduzido pela Lei n. 
11.672/2008) e a possibilidade de reconhecimen-
to da improcedência prima facie do pedido, na hi-
pótese versada no art. 285-A do CPC, isto é, nas 
causas repetitivas em que a matéria debatida for 
unicamente de direito.

Na perspectiva dessa tendência, procurar-se-
á demonstrar, nesse breve estudo, o cabimento e 
a necessidade de introdução de atos processuais 
previstos na dogmática processual para as ações 
de natureza coletiva no procedimento comum das 
ações individuais, sobretudo nas ações individuais 
repetitivas que tenham por objeto a obtenção de 
prestações no campo da saúde, quando resultar 

1 GRECCO, Leonardo. Execução nas ações coletivas. Artigo 
inédito.
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evidenciada, até mesmo em virtude de sua repeti-
ção sistemática, a deficiência de atuação do Poder 
Público na consecução ou aplicação de políticas 
públicas nessa esfera.

Além da possibilidade e da necessidade 
salutar de reunião dos feitos repetitivos em que 
partes distintas ou o Ministério Público postulem 
a concessão de tutelas individuais nesse campo - 
o Parquet na defesa de direitos indisponíveis das 
pessoas beneficiadas pelas ações individuais -, 
sustentar-se-á a possibilidade de o magistrado, 
atento à regra do art. 130 do CPC, ampliar o campo 
de cognição do processo utilizando os instrumen-
tos previstos no art. 9º, § 2º da Lei n. 9.868/1999, 
dentre eles, a requisição de informações gerais so-
bre a matéria controvertida dos órgãos públicos 
envolvidos na lide ou que possam contribuir para 
sua solução; a designação de audiência pública, 
destinada à oitiva dos agentes competentes pela 
gestão do Sistema Único de Saúde nas esferas Fe-
deral, Estadual e Municipal, dos responsáveis pela 
execução dos orçamentos de cada esfera, de es-
pecialistas envolvidos nessa área de atuação e a 
realização de perícia dotada de amplitude maior 
e que, de igual forma, transcenda o objeto restrito 
da ação individual para avaliação do pleito em di-
mensão coletiva. 

Tais medidas têm por escopo aquilatar a via-
bilidade de atendimento da pretensão individual 
sem que se descure da verificação da possibilida-
de de o Poder Público possuir condições reais de 
atender, de modo isonômico, as demais pessoas 
que se encontrarem em situação semelhante à da 
parte autora da ação individual ou na mesma situ-
ação da parte que se beneficiar, individualmente, 
da ação proposta pelo Ministério Público Federal 
na tutela de direito indisponível, diante da inexis-
tência de política pública específica que ampare 
os pleitos repetitivos deduzidos em juízo.

Para tanto, tornar-se-á necessária incursão, 
ainda que breve, no exame do direito social e 
fundamental à saúde, bem assim sobre o mínimo 
existencial e a reserva do possível, que constituem 
pressupostos para a sua efetivação isonômica, por 
se tratarem das questões cuja verificação no plano 
concreto apresenta elevado grau de complexida-

de a exigir a ampliação da cognição nos processos 
individuais repetitivos.

II – DESENVOLVIMENTO

A saúde encontra-se entre os direitos sociais 
que compõem os “Direitos e Garantias Funda-
mentais da República Federativa do Brasil” (Títu-
lo II, Capítulo II, art. 6º), tendo sido prevista como 
“conjunto integrado de ações de iniciativa dos Po-
deres Públicos e da sociedade”, que compõem a 
Seguridade Social (Título VIII, Capítulo II, art. 194). 
Está definida no art. 196 da Constituição da Repú-
blica como “direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômi-
cas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.” 

Por se tratar de direito fundamental, a ele se 
aplica a regra do art. 5º, § 1º da Constituição da 
República de 1988.

Para Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana Filchti-
ner Figueiredo, o direito à saúde consubstancia 
“típica hipótese de direito-dever, em que os deve-
res conexos ou correlatos têm origem, e são assim 
reconhecidos, a partir da conformação constitu-
cional do próprio direito fundamental”, cumprin-
do reconhecer-lhe “uma dimensão defensiva, no 
dever de proteção da saúde, que se revela, por 
exemplo, pelas normas penais, bem como em di-
versas normas administrativas no campo da vigi-
lância sanitária, que regulam desde a produção e 
a comercialização de diversos tipos de insumos e 
produtos até o controle sanitário de fronteiras; e 
uma dimensão prestacional lato sensu, no dever 
de promoção à saúde, concretizada penas normas 
e políticas públicas de regulamentação e organi-
zação do SUS, especialmente no que concerne ao 
acesso ao sistema, à participação da sociedade na 
tomada de decisões e no controle das ações de 
saúde e ao incentivo à adesão aos programas de 
saúde pública” 2.

2 SARLET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner 
Figueiredo. Algumas considerações sobre o direito fundamental 
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Ao prever a aplicabilidade imediata dos di-
reitos e garantias fundamentais, seja em relação 
ao legislador ordinário, seja em face do poder 
constituinte derivado (art. 60, CF), a ordem jurídica 
confere ao direito à saúde dimensão também ob-
jetiva, instituidora e fundante do sistema jurídico-
constitucional, exigindo do intérprete valoração 
com esse teor, além da apreciação em perspectiva 
subjetiva e individual.

A propósito, observa Luiz Guilherme Marino-
ni que

As normas consagradoras de direitos 
fundamentais afirmam valores, os quais inci-
dem sobre a totalidade do ordenamento jurídi-
co e servem para iluminar as tarefas dos órgãos 
judiciários, legislativos e executivos. Nesse sen-
tido, é possível dizer que tais normas implicam 
em uma valoração de ordem objetiva.

A norma de direito fundamental, inde-
pendentemente da possibilidade de sua subje-
tivação, sempre contem valoração. O valor nela 
contido, revelado de modo objetivo, espraia-se 
necessariamente sobre a compreensão e atu-
ação do ordenamento jurídico. Atribui-se aos 
direitos fundamentais, assim, uma eficácia ir-
radiante. 

Afirmar a dupla dimensão – objetiva e 
subjetiva – dos direitos fundamentais não sig-
nifica dizer que o direito subjetivo decorre do 
direito objetivo. O que importa esclarecer, 
aqui, é que as normas que estabelecem di-
reitos fundamentais, se podem ser subje-
tivadas, não pertinem somente ao sujeito, 
mas sim a todos aqueles que fazem parte da 
sociedade. Com efeito, como explica Vieira de 
Andrade, os direitos fundamentais não podem 
ser pensados apenas do ponto de vista dos in-
divíduos, enquanto faculdades ou poderes de 
que estes são titulares, mas valem juridicamen-
te também do ponto de vista da comunidade 
como valores ou fins. 3

Resulta dessa dimensão objetiva a necessi-
dade de tutela isonômica e abrangente pelo Esta-
do dos direitos fundamentais, dever que se irradia 

à proteção e promoção da saúde aos 20 anos da Constituição 
Federal de 1988, p. 133.

3 MARINONI. Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos 
direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 168 – realce 
em negrito acrescido.

para o Poder Judiciário no exame das questões 
envolvendo direitos dessa envergadura.

No plano infraconstitucional, a Lei Orgânica 
de Saúde (8.080/90) prevê em seu artigo 2º que “a 
saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispen-
sáveis ao seu pleno exercício”. 

O art. 4º do referido diploma legal estabele-
ce, por sua vez, que “o conjunto de ações e servi-
ços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
publicas federais, estaduais e municipais, da admi-
nistração direta e indireta e das fundações manti-
das pelo Poder Público, constitui o Sistema Único 
de Saúde (SUS)”. 

Estabeleceu-se, assim, para a execução das 
prestações positivas no campo da saúde, um com-
plexo sistema hierarquizado e descentralizado, 
de modo a permitir, em inúmeras circunstâncias 
e peculiaridades diferenciadas e de acordo com 
cada região do país, o atendimento das deman-
das epidemiológicas locais, em consonância com 
o modelo federativo brasileiro, calcado na descen-
tralização de competências.

No que concerne à hierarquização, o siste-
ma prevê procedimentos de baixa (saúde básica), 
média e alta complexidade, cuja execução deve fi-
car cometida, em regra, aos Municípios e Estados, 
reservando-se à União atuação subsidiária, em 
caráter supletivo, além da atuação nas hipóteses 
expressamente previstas, como, v.g., a compra e 
distribuição de medicamentos atinentes a trata-
mentos das ações de assistência farmacêutica dos 
programas de saúde estratégicos, concernentes 
ao controle de endemias, ao fornecimento de an-
ti-retrovirais [DST/AIDS], ao sangue e hemoderiva-
dos e aos imunobiológicos, conforme Portaria GM 
204, de 27/01/2007, do Ministério da Saúde.4 

Em conseqüência dessa conformação hierár-
quica, distribuem-se os serviços e ações atinentes 
à saúde básica aos Municípios em geral, de molde 
a abranger a assistência de baixa e média comple-

4 SARLET, Ingo Wolfgang e FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner 
Figueiredo. Algumas considerações sobre o direito fundamental 
à proteção e promoção da saúde aos 20 anos da Constituição 
Federal de 1988, p. 142.
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xidade, ficando os procedimentos e serviços de 
maior complexidade entregues aos Municípios de 
maior porte (centros regionais) e aos Estados; e, 
por fim, as prestações de cunho ainda mais com-
plexo e especializado têm sua execução realizada 
pelos principais centros médicos do país.

A iniciativa privada poderá participar do SUS 
em caráter complementar. Entre as principais atri-
buições do SUS, está a “formulação da política de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos 
e outros insumos de interesse para a saúde e a 
participação na sua produção” (art. 6º, VI).

O direito fundamental à saúde, viabilizado 
pela coletividade por meio de políticas públicas, é 
assegurado em suas vertentes preventiva e curati-
va, na medida em que a Constituição da República 
garante a todos “o acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação”.

Verifica-se, portanto, que o direito social à 
saúde, em sua dimensão prestacional, nos moldes 
em que restou positivado na Carta Magna, é con-
cretizado, por meio de políticas públicas, desen-
volvidas, em primeiro plano, no espaço político 
legislativo e administrativo.

Três princípios essenciais, extraídos da exe-
gese do art. 7º, incisos I, II e XI da Lei n. 8.080/1990, 
devem presidir as ações e serviços de saúde que 
integram o Sistema Único: a) a universalidade de 
acesso aos serviços de saúde em todos os níveis 
de assistência, segundo o qual as prestações de-
vem abranger a todos de maneira indiscriminada; 
b) integralidade da assistência, que abrange um 
conjunto articulado de prestações positivas de na-
tureza preventiva e curativa, individual e coletiva, 
exigidas nos diversos níveis do sistema, de modo a 
viabilizar a cobertura mais ampla possível, dentro 
dos limites e da capacidade financeira do Estado; 
c) conjugação dos recursos financeiros, tecnológi-
cos, materiais e humanos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios na prestação 
de serviços de assistência à saúde. Quanto à con-
jugação dos recursos financeiros, consagra o art. 
35, VII do diploma legal citado, o critério do res-
sarcimento do atendimento prestado para outras 
esferas de governo. Em conseqüência, qualquer 

entidade federativa, pode prestar o atendimento 
necessário ao indivíduo e buscar o ressarcimento 
perante a outra a quem competiria, em princípio, 
fazê-lo diretamente.

Os desafios e dificuldades que se apresen-
tam ao Judiciário encontram-se ligados à con-
cretização dos princípios e regras constitucionais 
e infra-constitucionais que estruturam o Sistema 
Único de Saúde, especialmente quando se de-
tecta a ausência de política pública voltada para 
o fornecimento de determinada prestação reivin-
dicada judicialmente, é dizer, a ausência de pre-
visão específica em lei ou em atos infra-legais de 
determinado medicamento ou tratamento neces-
sário à garantia do direito à vida com dignidade. 
Ou, ainda, quando se verifica que, embora previs-
to o tratamento cirúrgico medicamentoso, a sua 
disponibilização ao público não ocorre de modo 
a cumprir o princípio da universalidade do aten-
dimento considerando as demandas sociais locais 
ou regionais.

Cumpre fixar, desde logo, a premissa de que 
o reconhecimento da eficácia jurídico-normati-
va do princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana, admitida no contexto atual do 
pós-positivismo5 e o reconhecimento da eficácia 
concreta do disposto no art. 196 da CR de 1988 
– garante o direito à saúde mediante políticas pú-
blicas sociais e econômicas - não podem conduzir 
o Poder Judiciário a se substituir à Administração 
Pública ou de atuar como verdadeiro legislador 
positivo impondo o cumprimento de prestações 
positivas – suportadas pela coletividade - que se 
encontram situadas no plano de um estado social 
concebido no plano puramente ideal, invadindo 

5 Segundo Paulo Bonavides, “a normatividade dos princípios 
percorreu três fases distintas: a jusnaturalista, a positivista e 
a pós-positivista. Na primeira, os princípios estavam fora do 
direito, em um campo metafísico, associados à dimensão ético-
valorativa inspiradora do direito. Na fase positivista, os princípios 
ingressam nos códigos e leis como fonte normativa subsidiária 
com a função de garantir a inteireza e coesão do sistema. Por fim, 
a fase pós-positivista atual, na qual os princípios constitucionais 
têm um papel fundamental, consagra os princípios não apenas 
como direito, mas como “pedestal normativo sobre o qual assenta 
todo o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais”. 
(apud, BARCELOS, Ana Paula A eficácia jurídica dos princípios 
constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 69)
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o espaço das decisões políticas – plano legislati-
vo - e comprometendo a execução de políticas 
públicas em face das reais limitações de natureza 
financeira para seu cumprimento.

Atentos a essa realidade, salientam Ingo Wol-
fgang Sarlet e Marina Filchtiner Figueiredo que

Ao contrário do que defende parcela 
da doutrina, a universalidade dos serviços de 
saúde não traz, como corolário inexorável, a 
gratuidade das prestações materiais para toda 
e qualquer pessoa, assim como a integralida-
de do atendimento não significa que qualquer 
pretensão tenha de ser satisfeita em termos 
ideais. 6

Nessa linha, em reflexão sobre o tema, Edu-
ardo Áppio, salienta que:

A proteção do direito à vida não 
pode ser compreendida como um dever 
do Estado de prover todas as necessidades 
básicas da universalidade dos cidadãos, 
pois as ações do governo dependem de 
decisões políticas dos governos eleitos a 
partir dos recursos existentes. Estes terão 
de optar pelos mecanismos que melhor 
atendam estas necessidades da popula-
ção, buscando ampliar, de forma grada-
tiva, o direito que se pretende universal. 
Qualquer medida judicial que venha a im-
por uma obrigação específica, vinculada a 
um caso concreto – como, por exemplo, 
a aquisição de um medicamento de alto 
custo pelo sistema público de saúde – im-
plicará a redestinação de verbas alocadas 
de acordo com os critérios do adminis-
trador. A vida de um poderá representar 
a supressão da vida de muitos, porque o 
custo dos direitos sociais é suportado pelo 
orçamento já aprovado pelo Congresso. 7

Diante a realidade inexorável de que as ne-
cessidades dos indivíduos no campo da saúde são 
ilimitadas, mas os recursos financeiros para aten-
dimento dessas necessidades são limitados, exis-
tem previsões – em princípio presumivelmente 
adequadas e consignadas em dotações orçamen-
tárias – de medicamentos padronizados pelo SUS, 

6  Ob. cit., p. 156.
7  APPIO, Eduardo. Controle jurisdicional das políticas públicas no 

Brasil. 1ª ed. 2005. Curitiba: Juruá, p. 187.

a fim de se buscar a garantia isonômica do atendi-
mento que se pretende universal nessa esfera.

Tal realidade não pode escapar à percepção 
do aplicador do direito, embora, de outro lado, 
não deva impedir a garantia, por parte do judiciá-
rio, de prestações realmente necessárias à manu-
tenção, sob a perspectiva do mínimo existencial, 
do direito à saúde, indissociavelmente ligado ao 
direito à vida com dignidade 8.

Esse núcleo do mínimo existencial pode ser 
concretizado, conforme bem salienta Ana Paula 
de Barcellos, a partir de três elementos materiais 
básicos e um instrumental: saúde básica, educa-
ção fundamental, assistência aos desamparados e 
o acesso à Justiça.9

Ricardo Lobo Torres procura traçar o conteú-
do do mínimo existencial a partir do princípio da 
razoabilidade, considerando a possibilidade de 
superação da reserva do possível no caso de sua 
contradição com o princípio da dignidade da pes-
soa humana:

A doutrina modificou-se radicalmente, 
abandonando o positivismo sociológico e ado-
tando a visão principiológica em que se real-
çam: (...) d) o reconhecimento da prevalência 
do princípio da reserva do possível (expres-
são cunhada pelo Tribunal Constitucional da 
Alemanha – BverGE 33: 303-333 – largamen-
te empregada em Portugal e no Brasil) ou da 
reserva orçamentária: ‘não são determinados 
previamente, mas sujeitos à reserva do pos-
sível (Vorbehalt des Möglichen), no sentido de 
que a sociedade deve fixar a razoabilidade da 
pretensão. Em primeira linha compete ao legis-
lador julgar, pela sua própria responsabilidade, 
sobre a importância das diversas pretensões 
da comunidade, para incluí-las no Orçamento, 
resguardando o equilíbrio financeiro geral.’ 
E) possibilidade de superação do princípio da 
reserva do possível no caso de contradição in-
contornável com o princípio da dignidade hu-
mana, consubstanciado no direito a prestação 

8 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales, 1993, 
apud, A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio 
da dignidade da pessoa humana. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 257.

9 BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios 
constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 288.
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estatal jusfundamental. (O mínimo existencial, 
os direitos sociais e a reserva do possível. In: 
António José Avelãs Nunes e Jacinto Nelson 
Miranda Coutinho (Org.), 2004, p. 455-6, in BAR-
ROSO, Luiz Roberto – artigo: Da falta de efetivi-
dade à judicialização excessiva: Direito à saú-
de, fornecimento gratuito de medicamentos e 
parâmetros para a atuação judicial extraído do 
sítio eletrônico http://www.migalhas.com.br/
mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=52582).

Importa salientar, outrossim, a orientação 
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ao apre-
ciar a ADPF-MC 45 (DJ de 04/05/2004), na qual 
restou decidido que a efetivação do direito à 
saúde liga-se à garantia de proteção ao mínimo 
existencial, devendo ser interpretada “com reser-
vas” a alegação, por parte do Estado de violação à 
reserva do possível. Embora tenha sido proferida 
decisão nesses termos, referida ação constitucio-
nal acabou, por fim, sendo extinta em virtude da 
perda superveniente de seu objeto.

Em recente decisão, da lavra do Ministro Gil-
mar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assim se 
pronunciou:

Ademais, não se pode esquecer de que 
a gestão do Sistema Único de Saúde, obriga-
do a observar o princípio constitucional do 
acesso universal e igualitário às ações e pres-
tações de saúde, só torna-se viável mediante a 
elaboração de políticas públicas que repartam 
os recursos (naturalmente escassos) da forma 
mais eficiente possível. Obrigar a rede pública 
a financiar toda e qualquer ação e prestação de 
saúde existente geraria grave lesão à ordem 
administrativa e levaria ao comprometimen-
to do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o 
atendimento médico da parcela da população 
mais necessitada. Dessa forma, podemos con-
cluir que, em geral, deverá ser privilegiado o 
tratamento fornecido pelo SUS em detrimento 
de opção diversa escolhida pelo paciente, sem-
pre que não for comprovada a ineficácia ou a 
impropriedade da política de saúde existente.

Essa conclusão não afasta, contudo, a pos-
sibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria 
Administração, decidir que medida diferente da 
custeada pelo SUS deve ser fornecida a determi-
nada pessoa que, por razões específicas do seu or-
ganismo, comprove que o tratamento fornecido 
não é eficaz no seu caso. Inclusive, como ressalta-

do pelo próprio Ministro da Saúde na Audiência 
Pública, há necessidade de revisão periódica dos 
protocolos existentes e de elaboração de novos 
protocolos. Assim, não se pode afirmar que os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do 
SUS são inquestionáveis, o que permite sua con-
testação judicial.

Do quanto restou exposto até aqui, uma 
conclusão afigura-se inequívoca: a jurisdicionali-
zação excessiva, verificada quando ultrapassados 
os limites da razoabilidade e da proporcionali-
dade na atuação do judiciário ao imprimir densi-
dade concreta aos princípios constitucionais e à 
garantia do direito à saúde, além de potencializar 
a acomodação, por vezes até mesmo perniciosa, 
do poder executivo no cumprimento das políticas 
públicas que lhe incumbe, pode chegar a prejudi-
car a atuação deste mesmo poder na consecução 
de suas políticas.

Salientam Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana 
Filchtiner Figueiredo que:

A expressiva maioria dos argumentos 
contrários ao reconhecimento de um direito 
subjetivo individual à saúde como prestação 
(assim como ocorre com os demais direitos so-
ciais prestacionais, tais como educação, assis-
tência social, moradia, etc.) prende-se ao fato 
de que se cuida de direito que, por sua dimen-
são econômica, implica alocação de recursos 
materiais e humanos, encontrando-se, por esta 
razão, na dependência da efetiva disponibili-
dade destes recursos, estando, portanto, sub-
metidos a uma reserva do possível. Com base 
nesta premissa e considerando que se cuida de 
recursos públicos, argumenta-se, ainda, que é 
apenas o legislador democraticamente legiti-
mado quem possui competência para decidir 
sobre a afetação destes recursos, falando-se, 
neste contexto, de um princípio da reserva 
parlamentar em matéria orçamentária, direta-
mente deduzido do princípio democrático e 
vinculado, por igual, ao princípio da separação 
de poderes. 10

Paulo Bonavides alertou sobre a necessidade 
da observância do princípio da proporcionalidade 

10 Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e 
efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988, Interesse 
Público 12:102, 200.
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no emprego da hermenêutica constitucional con-
cretizante dos direitos fundamentais, erigidos, 
segundo ele, à verdadeira categoria de princípios, 
a fim de que não se comprometa o equilíbrio en-
tre os poderes e – acrescentamos – para que não 
se comprometa o funcionamento harmônico do 
próprio Sistema Único de Saúde. Confira-se:

Resultaram já da dimensão jurídico-
objetiva inovações constitucionais de extrema 
importância e alcance, tais como: a) a irradia-
ção e a propagação dos direitos fundamentais 
a toda a esfera do Direito Privado; em rigor, a 
todas as províncias do Direito, sejam juspri-
vatistas, sejam juspublicísticas; b) elevação de 
tais direitos à categoria de princípios, de tal 
sorte que se convertem no mais importante 
pólo de eficácia normativa da Constituição; [...] 
h) a elaboração do conceito de concretização, 
de grau constitucional, de que se têm valido, 
com assiduidade, os tribunais constitucionais 
do Velho Mundo na sua construção jurispru-
dencial em matéria de direitos fundamentais; i) 
o emprego do princípio da proporcionalida-
de vinculado à hermenêutica concretizante, 
emprego não raro abusivo, de que derivam 
graves riscos para o equilíbrio dos Poderes, 
com os membros da judicatura constitucio-
nal desempenhando de fato e de maneira 
insólita o papel de legisladores constituin-
tes paralelos, sem todavia possuírem, para 
tanto, o indeclinável título de legitimidade; 
[...] 11.

Não se está a sustentar um consequencia-
lismo sob perspectiva puramente econômica 
submissa à reserva do possível, assim como não 
há que se apegar ao conceito liberal clássico for-
mal de separação de poderes que possa frustrar a 
implementação dos direitos sociais e individuais 
diante da omissão do Poder Público, sobretudo 
aqueles direitos compreendidos na esfera do mí-
nimo existencial, mas, sim, perseguir a concreti-
zação equilibrada dessas garantias, sob a ótica da 
proporcionalidade e da ponderação, para não se 
outorgar, em excesso, bem da vida no âmbito da 
tutela individual e prejudicar o funcionamento do 

11 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 21ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, p. 588-589.

sistema único de saúde em prejuízo da coletivida-
de.

Com efeito, é na perspectiva do processo, 
instrumento dialético voltado para realização do 
direito material, que há de ser buscada a constru-
ção e a conformação do procedimento de cogni-
ção adequado à complexidade e ao enfretamento 
dos desafios e dificuldades que se apresentam ao 
Judiciário para concretização do direito à saúde, 
quando se estiver diante da ausência de política 
pública voltada para o fornecimento da prestação 
reivindicada judicialmente. Ou, ainda, conforme já 
se disse, quando se verifica que, embora previsto 
o tratamento cirúrgico ou medicamentoso, a sua 
disponibilização ao público não ocorre de modo 
a cumprir o princípio da universalidade do aten-
dimento considerando a demanda real para sua 
realização.

A conformação do procedimento comum 
das ações individuais repetitivas com o objetivo 
de promover a ampliação da cognição para além 
da micro-justiça restrita às partes no caso concreto 
submetido à apreciação do Judiciário decorre da 
necessidade de se exercer juízo de ponderação, à 
luz dos princípios da razoabilidade, da proporcio-
nalidade, da subsidiariedade e da concordância 
prática, entre as limitações de natureza financeira 
consubstanciadas na cláusula da reserva do possí-
vel para a implementação coletiva de prestações 
no campo da saúde na sua vertente curativa de 
patologias em geral.

No que concerne ao dever de o juiz confor-
mar o procedimento adequado ao caso concreto 
como decorrência do direito de proteção e do 
direito à tutela jurisdicional efetiva e adequada, 
cumpre trazer à colação o magistério de Luiz Gui-
lherme Marinoni:

“[...], há que entender que o cidadão 
não tem simples direito à técnica processual 
evidenciada na lei, mas sim direito a um de-
terminado comportamento judicial que seja 
capaz de conformar a regra processual com as 
necessidades do direito material e dos casos 
concretos.

Como é óbvio, não se pretende dizer 
que o juiz deve pensar o processo civil segun-
do seus próprios critérios. O que se deseja evi-
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denciar é que o juiz tem o dever de interpretar 
a legislação processual à luz dos valores da 
Constituição Federal. Como esse dever gera o 
de pensar o procedimento em conformidade 
com as necessidades do direito material e da 
realidade social, é imprescindível ao juiz com-
preender as tutelas devidas ao direito material 
e perceber as diversas necessidades da via das 
pessoas.”12

Nessa perspectiva e, diante da possibilidade 
de se aplicar a teoria do “diálogo das fontes” no di-
reito processual civil, à luz das garantias constitu-
cionais da tutela jurisdicional efetiva e, sobretudo, 
do contraditório, afigura-se cabível que, além dos 
mecanismos já previstos no Código de Processo 
Civil (v.g., a reunião dos feitos em que partes dis-
tintas ou o Ministério Público postulem a conces-
são de tutelas individuais objetivando o forneci-
mento de medicamentos), o magistrado amplie a 
cognição do processo utilizando os instrumentos 
previstos no art. 9º, § 2º da Lei n. 9.868/1999, den-
tre eles, a requisição de informações gerais sobre 
a matéria controvertida dos órgãos públicos en-
volvidos na lide ou que possam contribuir para 
sua solução; a designação de audiência pública, 
destinada à oitiva dos agentes competentes pela 
gestão do Sistema Único de Saúde nas esferas Fe-
deral, Estadual e Municipal, dos responsáveis pela 
execução dos orçamentos de cada esfera, de pes-
soas dotadas de notória especialização na área; e 
a realização de perícia dotada de amplitude e que, 
de igual forma, ultrapasse a discussão travada na 
ação individual para avaliação do pleito em di-
mensão coletiva. 

Tais medidas terão por escopo aquilatar a 
viabilidade de atendimento da pretensão indivi-
dual sem que se descure da verificação da pos-
sibilidade de o Poder Público possuir condições 
reais de atender, de modo isonômico, as demais 
pessoas que se encontrarem na mesma situação 
da parte autora da ação individual ou na mesma 
situação da parte que se beneficiar, individual-
mente, da ação proposta pelo Ministério Público 
Federal na tutela de direito indisponível, quando 
se depara com a inexistência de política pública 

12 Ob. cit., PP. 224-225.

específica que ampare o pleito deduzido em juízo, 
de forma repetitiva.

Há que se salientar que as ações individu-
ais ajuizadas pelo Ministério Público objetivan-
do a defesa de direito individual indisponível no 
campo da saúde, quando se materializarem em 
inúmeros feitos idênticos objetivando a mesma 
tutela (excluídas, por óbvio, as hipóteses de doen-
ças raras que atingem individualmente apenas os 
eventuais beneficiários da ação), não constituem 
a via mais adequada à formulação de pleitos dessa 
natureza, sendo a ação civil pública, nesse caso, o 
instrumento processual seguramente mais apro-
priado.

É que, evidenciada a necessidade de forne-
cimento, em elevada proporção, de determinado 
medicamento ou a ampliação de determinada in-
tervenção cirúrgica, v.g., cirurgias cardíacas para 
implante de marcapassos ou cirurgias bariátricas, 
cujos ônus não tenham sido adequadamente di-
mensionados, a sede adequada para a cognição 
dessas questões é, sem dúvida alguma, a da ação 
coletiva, para que não sejam beneficiados indivi-
dualmente apenas aqueles que acorrem ao Judici-
ário, os quais nem sempre são hipossuficientes.

A própria repetição sistemática das ações 
ajuizadas pelo Ministério Público, legitimado ex-
traordinário, objetivando a concessão de tutelas 
individuais, confirma essa premissa.

Tal realidade não escapou à percepção de 
João Agnado Donizete Gandini, Samantha Ferrei-
ra Barione e André Envangelista de Souza, em arti-
go intitulado: “A Judicialização do Direito à Saúde: 
a Obtenção de Atendimento Médico, Medicamen-
tos e Insumos Terapêuticos por Via Judicial – Cri-
térios e Experiências” 13:

Entretanto, as ações civis públicas pro-
postas pelo Parquet não raro veiculam inte-
resse de um único paciente, ou de um grupo 
determinado e restrito.

Não se questiona da legitimidade do Mi-
nistério Público para representar em juízo um 
único paciente que pleiteie assistência farma-

13 Revista IOB de Direito Administrativo, n. 28 – Abril de 2008, p. 
36.
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cêutica do Estado, uma vez que o caput do art. 
127 da Constitução Federal lhe atribuiu legiti-
midade para defender direitos individuais in-
disponíveis: “O Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interes-
ses sociais e individuais indisponíveis”.

Duvidamos, no entanto, do adequado 
manejo da ação coletiva nesses casos.

Embora seja praxe institucional chamar 
de ação civil pública toda e qualquer ação de 
natureza cível promovida pelo Ministério Pú-
blico, não se trata de mero preciosismo termi-
nológico.

A ação civil pública, reitere-se, é instru-
mento de tutela coletiva, regulado pelo mi-
crossistema normativo de processo coletivo 
brasileiro, composto, em especial, pela Lei da 
Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e pelo 
CDC – Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.090/1990). Possui peculiaridades procedi-
mentais incompatíveis com a tutela individual, 
daí a impropriedade de sua aplicação indistin-
tamente.

Por outro lado, enquanto manejada com 
observância da proporcionalidade, preser-
vando o equilíbrio entre as regras e princípios 
que informa nosso ordenamento, a ação civil 
pública afigura-se como eficiente mecanismo 
de combate à ineficiência do oder Público na 
implementação de políticas públicas, benefi-
ciando segmentos sociais e hipossuficientes e 
estimulando a atuação estatal.”

Nesse caso, propõe-se uma coletivização efe-
tiva das demandas individuais repetitivas, apen-
sando-se todos eles para, em seguida, selecionar-
se um dos feitos – representativo da controvérsia 
- para que seja convertido em ação civil pública 
(coletiva), na medida em que se poderá identifi-
car, em tal hipótese, a ineficiência sistemática – ca-
racterizada pela repetição das ações idênticas - do 
Poder Público no cumprimento de determinada 
política pública – já implementada – em matéria 
de saúde ou a existência de omissão ofensiva ao 
princípio da proporcionalidade na formulação 
de determinada política ao não se contemplar o 
fornecimento de determinado medicamento ou 
tratamento compreendido no núcleo do mínimo 
existencial.

Luiz Roberto Barroso chegou a sustentar a in-
viabilidade dessas discussões nas ações individu-
ais, concluindo que a sede adequada para a cog-
nição de pretensão objetivando o fornecimento 
de medicamentos não contemplados em políticas 
públicas seria a ação coletiva. Confira-se

“[...] a discussão coletiva ou abstrata exi-
girá naturalmente um exame do contexto ge-
ral das políticas públicas discutidas (o que em 
regra não ocorre, até por sua inviabilidade, no 
contexto de ações individuais) e tornará mais 
provável esse exame, já que os legitimados ati-
vos (Ministério Público, associações etc.) terão 
melhores condições de trazer tais elementos 
aos autos e discuti-los. Será possível ter uma 
idéia mais realista de quais as dimensões da 
necessidade (e.g., qual o custo médio, por 
mês, do atendimento de todas as pessoas que 
se qualificam como usuárias daquele medica-
mento) e qual a quantidade de recursos dispo-
nível como um todo.” [BARROSO, Luiz Roberto 
– artigo: Da falta de efetividade à judicializa-
ção excessiva: Direito à saúde, fornecimento 
gratuito de medicamentos e parâmetros para 
a atuação judicial extraído do sítio eletrônico 
http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_
articuladas.aspx?cod=52582]

De fato, o direito processual civil não pode 
deixar de se estruturar de maneira hábil à efetiva 
tutela dos direitos nessa perspectiva.

Por outro lado, embora se reconheça maior 
adequação das ações coletivas para se veicular 
pretensão dessa natureza, não há como fechar ao 
jurisdicionado a via da ação individual, em face da 
garantia constitucional do acesso amplo à juris-
dição, cumprindo pensar na coletivização como 
proposta para cognição e solução adequada – do-
tada de amplitude que possa se aplicar aos casos 
idênticos - da demanda proposta pelo particular 
ou pelo próprio Ministério Público objetivando a 
tutela de direito individual e indisponível de pes-
soa determinada.

Assim, com a busca da conformação do pro-
cedimento, de molde a atribuir-lhe dimensão co-
letiva, poder-se-á viabilizar, de modo seguramen-
te mais efetivo, o controle de determinada política 
pública, sob ótica ampla, considerando as matri-
zes principiológicas citadas (proporcionalidade, 
mínimo existencial, reserva do possível e concor-
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dância prática); permitir a verificação ampla da 
correta alocação de recursos destinados ao cum-
primento da política pública já instituída para a 
obtenção de prestação não atendida pelo Estado; 
ensejar a possibilidade de verificação real – e não 
apenas como retórica de defesa - da aplicabilidade 
da cláusula da reserva do possível, permitindo ao 
magistrado, ao fundamentar a decisão proferida 
nos processos individuais e repetitivos objetivan-
do a concessão de prestações não contempladas 
em políticas públicas, concluir se o Poder Público 
poderia ou não converter aquela pretensão indivi-
dual em uma política voltada para o atendimento 
da coletividade; reduzir o risco de que haja pre-
valência desproporcional do direito à saúde de 
um indivíduo sobre os princípios constitucionais 
da competência orçamentária do legislador e das 
atribuições administrativas do Poder Executivo, 
em contrariedade ao princípio da concordância 
prática na concretização de direitos fundamen-
tais; e, por fim, verificar a necessidade de revisão 
e atualização dos protocolos médicos e a elabo-
ração de novos protocolos para que possam ser 
contemplados novos medicamentos realmente 
indispensáveis e tratamentos comprovadamente 
eficazes.

Segundo lecionam Ingo Wolfgang Sarlet e 
Mariana Filchtiner Figueiredo:

O caráter aberto, e de certa forma, pro-
gramático, dos arts. 6º e 196 da CF/1988, se 
permite a abertura e permanente atualização 
do conteúdo e, portanto, da tutela oferecida 
pelas normas constitucionais e legais, também 
gera conflitos nesse processo de integração 
prática e tópica, especialmente no que con-
cerne à definição concreta do objeto que esta-
ria albergado pela proteção ou pelo dever de 
prestação jusfundamental.14

Conforme salienta, com propriedade, Dierle 
José Coelho Nunes, em primoroso artigo intitula-
do “Novos rumos para as tutelas diferenciadas no 
Brasil?”,

Para além das razões já delineadas em 
outras oportunidades, num processo coletivo 
o debate e a cognição deve se dar de modo 

14 Artigo citado, p. 150.

mais “participativo”, sob pena de não se obter 
a decisão mais adequada (e legítima) além de 
permitir a formação de resultados ineficientes 
para a coletividade 15

Daí porque a abertura do processo de modo 
a torná-lo dialógico, sobretudo no caso de deman-
das individuais repetitivas que possam evidenciar 
falha do Poder Público na confecção e execução 
de políticas públicas na esfera da saúde, propor-
ciona ao magistrado avaliar a concessão de pres-
tação positiva que possa, de fato, ser passível de 
universalização.

Importa salientar que não se afigura razoá-
vel nem se coaduna ao princípio da concordância 
prática, que deve conduzir o hermeneuta ao con-
cretizar valores e princípios em aparente entre-
choque, impor solução que conduza ao sacrifício 
ao direito à vida que se busca tutelar no processo 
individual, sobretudo diante da hipótese de risco 
grave e iminente de seu perecimento, caso em 
que se impõe a concessão da tutela de urgência 
individual vindicada.

Por outro lado, na busca da realização de tra-
tamento curativo por meio do fornecimento de 
medicamento não previsto em determinada polí-
tica pública, a prestação positiva solicitada haverá 
de ser viável a todas as demais pessoas que pos-
sam se encontrar na mesma ou em situação seme-
lhante àquele que busca a tutela individual.

A atuação do Poder Judiciário, no plano da 
concretização dos princípios constitucionais e di-
reitos sociais dependentes de políticas públicas 
para sua implementação isonômica, há de funda-
mentar-se, ainda, no princípio da subsidiarieda-
de para garantir-se, diante da omissão do poder 
público, o que, realmente, se considera como ne-
cessário existencial, conceito aberto, fluido e cuja 
densidade deve ser buscada na solução do caso 
concreto que constitui objeto do processo.

O conteúdo do mínimo existencial, alerta 
Ana Paula de Barcellos, “é dado por prestações em 
relação às quais seja factível afirmar que todos os 

15 NUNES, Dierle. Novos rumos para as tutelas diferenciadas 
no Brasil? In: THEODORO JUNIOR, Humberto (org). Tutelas 
diferenciadas. Rio de Janeiro, GZ editora, 2009. (no prelo).
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indivíduos têm direito, e não apenas aqueles que 
vão ao Judiciário” (ob. cit., p. 342)

Necessário atentar-se, ainda, que inúmeras 
ações objetivando o fornecimento de medica-
mentos não padronizados no âmbito do Sistema 
Único de Saúde se inserem no contexto atual da 
medicalização indefinida ou excessiva do ser hu-
mano, ditada, por vezes, pela atuação mercantilis-
ta da indústria farmacêutica.

Sobre esse aspecto, revelam-se elucidativos 
os estudos de Marcus Orione Gonçalves Correia e 
Renatto Negretti Cruz:

Destaca-se, portanto, a inserção do cor-
po no mercado, mediada pela Medicina, ini-
cialmente como força de trabalho assalariada 
e, depois, por meio do consumo de saúde, o 
que, por conseguinte, teria propiciado diversas 
“disfunções no sistema de saúde e da medicina 
contemporânea”. (FOCAULT, 1974, P. 19)

Nesse contexto, ao contrário do que 
pode parecer, os médicos não seriam os úni-
cos ou os mais beneficiados por esse processo 
social de medicalização indefinida, mas sim a 
indústria farmacêutica. Como advertia FO-
CAULT (1974), os “trustes farmacêuticos” é que 
ficariam com os lucros proporcionados pela 
doença e pela saúde, sendo sustentada, inclu-
sive pelo financiamento coletivo desse sistema 
sanitário. Tal situação, no entanto, persiste até 
os dias atuais (ANGELL, 2007, p. 207-229; BAR-
ROS, 2004, p. 119)

[...]

 Esse descompasso entre as expecta-
tivas da sociedade em relação ao “consumo 
de saúde” e sua repercussão na real melhoria 
das condições sanitárias persiste atualmente 
a despeito dos supostos avanços da indústria 
farmacêutica e de seu aparente empenho no 
desempenho de novos medicamentos que jus-
tificariam, em tese, os preços altos de seus pro-
dutos, bem como seus lucros exorbitantes.

Nesse sentido, diversos são os trabalhos 
que questionaram os métodos dos grandes la-
boratórios farmacêuticos privados para manter 
sua alta lucratividade num mercado global cuja 
estimativa total de vendas de medicamentos 
sujeitos à prescrição médica no mundo inteiro 
estava em torno de 400 bilhões de dólares em 
2002 (ANGELL, 2007, p. 21; NASCIMENTO, 2005; 
BARROS, 2004)

Dentre esses estudos, para a discussão 
seguinte acerca da concessão de medicamen-
tos pelo poder judiciário brasileiro, cumpre 
destacar aqui o levantamento feito por ANGELL 
(2007) para demonstrar a real dimensão “criati-
va” e “inovadora” dos laboratórios farmacêuti-
cos, a despeito de seu discurso oficial, a partir 
da sistematização dos dados fornecidos pela 
própria agência norte-americana, Food and 
Drug Administration – FDA, responsável pelo 
registro de novos medicamentos. De acordo 
com o levantamento da referida autora:

“Dos 78 medicamentos aprovados pela 
FDA em 2002, somente 17 continham novos 
princípios ativos, e apenas sete deles foram 
classificados pela FDA como aperfeiçoamento 
em relação a medicamentos mais antigos. Os 
outros 71 medicamentos aprovados naquele 
ano eram variantes de medicamentos antigos 
ou não foram considerados superiores aos 
medicamentos já à venda. Em outras palavras, 
eram medicamentos “de imitação”. [...] Ade-
mais, desses sete, nem um único provinha de 
um laboratório farmacêutico americano de 
porte. (ANGELL, 2007, p. 32-33)

[...]

A relevância desses números e do des-
compasso entre o montante dos medicamen-
tos registrados anualmente na agência FDA e 
o percentual inferior a 15% de produtos por 
ela considerados como inovadores requer a 
disseminação dessas informações e a tentati-
va de inserir este critério de distinção entre os 
“novos medicamentos” produzidos anualmen-
te no mérito dos processos judiciais referentes 
a pedido de inclusão de novos medicamentos 
na lista daqueles fornecidos pelo SUS ou de 
seu fornecimento pelo Estado diretamente a 
determinados pacientes, afastando-se, como 
critério judicial para se aferir o caráter inovador 
do medicamento pleiteado, o simples argu-
mento de que a droga em questão foi aprova-
da para comercialização nos EUA pela FDA ou 
em outro órgão estatal estrangeiro ou nacional 
de registro.” [CORREIA, Marcus Orione e CRUZ, 
Renato Negretti. Teoria dos sistemas de Niklas 
Luhmann e os desafios para a efetivação juris-
dicional do direito à saúde em matéria de me-
dicamentos, RECIS – Revista Eletrônica de Co-
municação, Infomação & Inovação em Saúde 
– www.reciis.cict.fiocruz.br - ISSN 1981-6278] 

Em suma, ao sustentar a atuação do Poder 
Judiciário fundamentada no princípio da subsidia-
riedade e na busca da garantia do mínimo existen-
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cial não se afasta a possibilidade do fornecimento 
de medicamentos não padronizados nos atos ad-
ministrativos emanados dos entes que integram 
o SUS, no âmbito de ações individuais, sobretudo 
em hipóteses extremas e urgentes para se evitar o 
perecimento do direito à vida. 

III – CONCLUSãO

O principal desafio que se apresenta aos 
operadores do direito é o da construção de um 
processo constitucionalmente adequado e, acima 
de tudo, justo, que sirva de instrumento efetivo 
para a verificação dos aspectos jurídicos, sociais e 
econômicos necessários à adequada composição 
do litígio instaurado para realização concreta do 
direito fundamental à saúde.

O cerne da questão consiste em se definir, no 
espaço dialético do processo, as dimensões desse 
direito subjetivo e os limites da atuação jurisdicio-
nal para garantia das prestações positivas no cam-
po da saúde, principalmente no âmbito das ações 
individuais repetitivas.

Nesse contexto, a possibilidade de confor-
mação do procedimento individual, de molde a 
atribuir-lhe dimensão coletiva, apresenta-se com 
um dos instrumentos que poderão viabilizar o 
controle de determinada política pública, sob óti-
ca ampla, considerando as matrizes principiológi-
cas citadas (proporcionalidade, mínimo existencial 
e reserva do possível); permitir a verificação am-
pla da correta alocação de recursos destinados ao 
cumprimento da política pública já instituída para 
a obtenção de prestação não atendida pelo Esta-
do; ensejar a possibilidade de verificação real da 
aplicabilidade da cláusula da reserva do possível, 
permitindo ao magistrado, ao fundamentar a de-
cisão proferida nos processos individuais e repeti-
tivos objetivando a concessão de prestações não 
contempladas em políticas públicas, concluir se 
o Poder Público poderia ou não converter aquela 
pretensão individual em uma política voltada para 
o atendimento da coletividade em cumprimento 
ao postulado do mínimo existencial; reduzir o ris-
co de que haja prevalência desproporcional do di-
reito à saúde de um indivíduo sobre os princípios 

constitucionais da competência orçamentária do 
legislador e das atribuições administrativas do Po-
der Executivo, em contrariedade ao princípio da 
concordância prática na concretização de direitos 
fundamentais; e, ainda, verificar a necessidade de 
revisão e atualização dos protocolos médicos e a 
elaboração de novos protocolos para que possam 
ser contemplados novos medicamentos realmen-
te indispensáveis e tratamentos comprovadamen-
te eficazes.

Assim, diante da possibilidade de aplicação 
da teoria do “diálogo das fontes” no direito pro-
cessual civil, à luz da garantia constitucional da 
tutela jurisdicional efetiva e, principalmente, do 
contraditório, afigura-se cabível que, além dos 
mecanismos já previstos no Código de Processo 
Civil, como a reunião dos feitos em que partes dis-
tintas ou o Ministério Público postulem (art. 105 
do CPC) a concessão de tutelas individuais obje-
tivando o fornecimento de medicamentos, o ma-
gistrado amplie, buscando legitimação também 
na regra do art. 130 do CPC, a cognição do proces-
so utilizando os instrumentos previstos no art. 9º, 
§ 2º da Lei n. 9.868/1999, dentre eles, a requisição 
de informações gerais sobre a matéria controverti-
da dos órgãos públicos envolvidos na lide ou que 
possam contribuir para sua solução; a designação 
de audiência pública, destinada à oitiva dos agen-
tes competentes pela gestão do Sistema Único de 
Saúde nas esferas Federal, Estadual e Municipal e 
dos responsáveis pela execução dos orçamentos 
de cada esfera e a realização de perícia dotada de 
amplitude e que, de igual forma, ultrapasse a dis-
cussão travada na ação individual para avaliação 
do pleito em dimensão coletiva. 

Por fim, no que concerne às ações ajuizadas 
pelo Ministério Público objetivando a defesa de 
direito individual indisponível no campo da saú-
de, quando se materializarem em inúmeros feitos 
idênticos objetivando a mesma tutela (excluídas 
as hipóteses de doenças raras que atingem indi-
vidualmente apenas os eventuais beneficiários da 
ação), não se mostram a via mais adequada à for-
mulação de pleitos dessa natureza, sendo a ação 
civil pública, nesse caso, o instrumento processual 
seguramente mais apropriado.
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Propõe-se, nessa hipótese, uma coletiviza-
ção efetiva das demandas individuais repetitivas, 
apensando-se todos eles para, em seguida, sele-
cionar-se um dos feitos – representativo da con-
trovérsia - para que seja convertido em ação civil 
pública (coletiva), na medida em que se poderá 
identificar a ineficiência sistemática – caracteriza-
da pela repetição das ações idênticas - do Poder 
Público no cumprimento de determinada política 
pública – já implementada – em matéria de saúde 
ou a existência de omissão ofensiva ao princípio 
da proporcionalidade na formulação de determi-
nada política ao não se contemplar o fornecimen-
to de determinado medicamento ou tratamento 
compreendido no núcleo do mínimo existencial.
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OS PRINCÍPIOS DA DURAçãO RAZOÁVEL DO PROCESSO E 
DA EFETIVIDADE NA EXECUçãO CIVIL

Juíza Federal Hind Ghassan Kayath

1. O direito de acesso à justiça

À luz da temática moderna, o direito de 
acesso à justiça contempla não apenas a simples 
garantia de ingresso em juízo, exigindo que essa 
garantia se torne efetiva e tempestiva. Dito de 
outro modo, o direito de acesso aos tribunais, res-
guardado no artigo 5º., inciso XXXV da Constitui-
ção Federal, oportuniza não apenas o direito de 
formular um pedido perante o Poder Judiciário. 
Ele deve ofertar aos cidadãos meios eficazes para 
a satisfação do direito material. E não é só isso.

O direito de acesso à justiça não se realiza em 
sua plenitude sem o alcance de uma tutela juris-
dicional efetiva obtida por meio de um processo 
justo que proporcione a entrega da prestação 
jurisdicional em tempo razoável. Em tal contex-
to, a tutela jurisdicional que resguarde o amplo 
acesso aos tribunais deve ser efetiva, adequada e 
tempestiva. Isso significa que a pronta solução do 
litígio representa apenas a dimensão temporal da 
efetividade do processo, é, pois, uma de suas face-
tas, eis porque uma justiça tardia compromete a 
tutela efetiva1.

Essa exigência pode ser considerada como 
integrante da terceira onda de acesso efetivo à 
justiça, representada por uma concepção mais 
ampla de acesso à justiça ou um novo enfoque 
que reconhece, dentre outras possibilidade de 
melhorar o acesso, a necessidade de se adaptar o 
processo civil ao tipo de litígio2, inclusive em rela-
ção às causas que, em face da natureza, reclamem 
rápida solução3.

1 MARTÍNEZ, Pablo Lanzarote. La vulneración Del plazo razonable 
en el proceso penal. Granada: Editorial Comares, 2005, p. 14.

2 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto 
Alegre: Fabris, 1988, p. 71.

3 A primeira onda desse movimento concentrou seus esforços 
na melhoria do acesso à justiça aos pobres, proporcionando 
serviços judiciários a pessoas incapazes economicamente de 
prover as custas do processo e o pagamento dos honorários 

Em suma, o direito de acesso à justiça com-
preende diversas dimensões garantísticas, sendo, 
pois, mais abrangente do que o direito à tempes-
tiva solução do litígio4.

2. A efetividade do processo

Muito se discute acerca de um processo civil 
de resultados. Mas o que vem a ser efetividade do 
processo?

Barbosa Moreira5 com precisão esclarece:

“Que é que se quer dizer quando se fala 
num processo efetivo?

Efetivo é sinônimo de eficiente. 
Penso que a efetividade, aqui, consis-
te na aptidão para desempenhar, do 
melhor modo possível, a função pró-
pria do processo. Ou, noutras palavras, 
talvez equivalentes, para atingir da 
maneira mais perfeita o seu fim espe-
cífico”. 

E formula aquilo que denominou de progra-
ma básico da campanha em prol da efetividade6:

“a) o processo deve dispor de instru-
mentos de tutela adequados, na medida do 
possível, a todos os direitos (e outras posições 
jurídicas de vantagem) contemplados no orde-

dos advogados. A segunda onda reformista centrou seu foco 
de preocupação no problema da representação dos interesses 
difusos. A terceira onda chamada de um novo enfoque de acesso 
à justiça reconhece que é preciso muito mais do que assegurar a 
representatividade judicial dos interesses das classes e pessoas 
antes excluídas, impondo a adoção de novos procedimentos 
e reformas que tornem efetivos os novos direitos.  (CAPELLETI, 
Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre, 1988, p. 
32 e 49, 67 e 71).

4 CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital. Constituição da 
república portuguesa anotada, volume 1. SP: RT; Coimbra:  
Coimbra Editora, 2007, p. 414.

5 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A efetividade do processo de 
conhecimento. RePro 19/74. São Paulo: abr-jun 1994, p. 128.

6  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Efetividade do processo e técnica 
processual. Revista Forense 329. Rio de Janeiro: 1995, p. 97.
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namento, quer resultem de expressa previsão 
normativa, que se possam inferir do sistema;

b) esses instrumentos devem ser prati-
camente utilizáveis, ao menos em princípio, 
sejam quais forem os supostos titulares dos di-
reitos ( e das outras posições jurídicas de van-
tagem) de cuja preservação ou reintegração se 
cogita, inclusive quando indeterminado ou in-
determinável o círculo dos eventuais sujeitos;

c) impende assegurar condições propí-
cias à exata e completa reconstituição dos fa-
tos relevantes, a fim de que o convencimento 
do julgador corresponda, tanto quanto puder, 
à realidade;

d) em toda a extensão da possibilidade 
prática, o resultado do processo há de ser tal 
que assegure à parte vitoriosa o gozo pleno da 
específica utilidade a que faz jus segundo o or-
denamento;

e) cumpre que se possa atingir seme-
lhante resultado com o mínimo dispêndio de 
tempo e energia”.

Bem se verifica, portanto, que a receita pro-
posta, tem por escopo conciliar os diversos valo-
res em jogo: apuração regular dos fatos na medi-
da da razoável duração da demanda. A celeridade 
se apresenta, pois, como parte integrante.

O processo deve ser, pois, instrumento de 
realização concreta e eficaz do direito material, 
desenvolvido em prazo razoável ao amadureci-
mento da causa e à formação da convicção do 
magistrado, sem a preterição das garantias consti-
tucionais inerentes ao processo civil.

3. O princípio da duração razoável do 
processo

Sem dúvida uma das novidades festejadas 
na Reforma do Poder Judiciário, implementada 
pela Emenda Constitucional n. 45/2004, depois 
do longo tempo em que permaneceu aguardan-
do sua aprovação no Congresso Nacional (mais de 
doze anos), foi a inclusão do inciso LXXVIII do arti-
go 5º. com a seguinte redação: a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoá-
vel duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação.

Trata-se, desse modo, da incorporar como 
garantia explícita, no ordenamento constitucional, 
o acesso à tutela jurisdicional em tempo razoável, 
tanto na esfera do processo administrativo como 
na via judicial. Nessa última, aplica-se ao processo 
civil e ao processo penal.

É interessante notar que, ao contrário da 
Constituição Italiana, tal disposição é dotada de 
aplicabilidade imediata, uma vez que passou a 
integrar o rol dos direitos fundamentais (art. 5º. 
par.1º). E como tal, o exercício desse direito inde-
pende da intervenção concretizadora do Poder 
Legislativo.

Pode-se afirmar, contudo, que já se reconhe-
cia a sua aplicação no ordenamento jurídico, como 
garantia implícita, ora compreendida no conceito 
do princípio do devido processo legal, ora como 
consectário direto do princípio da inafastabilida-
de da jurisdição, haja vista que o processo, como 
instrumento da jurisdição, deve assegurar a tutela 
jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva, res-
guardando, outrossim, para a sua perfeita regula-
ridade, a observância de todas as garantias a ele 
inerentes, aí incluídas a inexistência de demora 
excessiva.

O princípio da eficiência também era invo-
cado como justificativa para o direito à entrega 
rápida e útil da providência reclamada em juí-
zo, isso porque sendo a atividade desenvolvida 
pelo Poder Judiciário espécie de serviço público, 
encontra-se sujeita a observância do artigo 37 da 
Constituição de 1988 que impõe a obrigação do 
Poder Público de prestar serviços adequados e efi-
cientes7, sob pena de sua responsabilização pelo 
funcionamento anormal desses serviços.

Sob o prisma da eficácia dos direitos dos ci-
dadãos, o princípio da duração razoável do pro-
cesso era visto como concretizador do princípio 
da dignidade da pessoa humana, garantindo a 
humanização do processo e a efetividade da re-
alização dos direitos8. Dito de outro modo, se de 

7  DIAS, Ronaldo Bretãs de Carvalho. Direito à jurisdição eficiente 
e garantia da razoável duração do processo na reforma do 
judiciário. Revista de Processo 128, outubro de 2005, p. 169.

8 OLIVEIRA, Rogério Nunes de. A morosidade da entrega da 
jurisdição e o direito à razoável duração do processo judicial. 
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fato o acesso à justiça serve como instrumento do 

princípio da dignidade da pessoa humana, faz-se 

mister, para sua materialização, a garantia de que 

ele seja efetivado por meio de um processo céle-

re.

Por outro lado, não se pode olvidar que a 

incorporação ao direito brasileiro da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, trouxe como 

regra imediata, por força do par. 2º. do art. 5º. da 

CF,  o status da razoabilidade da duração do pro-

cesso como direito fundamental.

Decerto, cumpre reconhecer que a garantia 

em tela passou a assumir feição autônoma, estan-

do agora alicerçada em fundamentos próprios, 

sem necessidade de se amoldar na definição de 

outros princípios que antes serviam de base a sua 

sustentação9. Em tal panorama, deixando de ser 

apenas dimensão compreendida em outros enun-

ciados de natureza constitucional, o princípio da 

duração razoável passou a ser consagrado e reco-

nhecido diretamente no texto constitucional po-

dendo ser classificado como direito fundamental 

formalmente constitucional, que na terminologia 

empregada por Canotilho10 representa o direito 

fundamental amparado por norma de valor cons-

titucional formal11.

Revista da Faculdade de Direito de Campos, ano IV, n. 4 e Ano V, 
n. 5, 2003-2004, p. 641.

9 Ronnie Preuss Duarte considera que o prazo razoável não 
desponta como um novo direito, sendo irradiação ou emanação 
da própria garantia fundamental do processo equitativo, sendo 
que este último, por seu turno, também pode ser inferido do 
direito de acesso à justiça (Garantia de acesso à justiça: os direitos 
processuais fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2007, p. 126). 

10 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição. 6ª. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 403.

11 Os direitos fundamentais podem assumir uma dimensão 
formal quando estejam expressamente previstos no texto da 
Constituição. Direitos fundamentais em dimensão material 
são aqueles que muito embora estejam previstos em normas 
infraconstitucionais ou tratados internacionais têm objeto 
análogo aos direitos formalmente fundamentais, submetendo-
se ao mesmo regime (DUARTE, Ronnie Preuss. Garantias de 
acesso à justiça: os direitos processuais fundamentais. Coimbra: 
Coimbra, 2007, p. 119).

4. A execução civil e as garantias 
processuais da efetividade e da 
duração razoável do processo

O direito de acesso à justiça consagrado no 
plano supranacional e no âmbito interno de cada 
ordenamento jurídico não se esgota na prolação 
do provimento de mérito. Cumpre assinalar que 
a ordem jurídica deve prever técnicas processuais 
adequadas para garantir a execução das decisões 
judiciais. Significa dizer, a outorga da tutela ju-
risdicional compreende também a fase do cum-
primento da sentença, a fim de ser resguardado 
o seu alcance prático. Assim, quando o direito já 
se encontra definido, a tutela jurisdicional não é 
mais de cognição, pressupondo a sua realização 
concreta pelo aparato estatal que atua substituin-
do a vontade do obrigado ou forçando-o ao adim-
plemento12.

Esse direito à execução dos provimentos 
deve se desenvolver por meio de um procedimen-
to simples e que seja o mais breve possível, a fim 
de que não ocorram excessivas dilações de forma 
a postergar a efetivação da tutela satisfativa.

Isso significa que a execução deve correspon-
der a uma etapa muito mais rápida do que aquela 
percorrida na fase do conhecimento. Para que isso 
ocorra, vale dizer, para que o tempo seja o mais 
expedito possível, o direito processual deve pre-
ver mecanismos aptos a garantir o cumprimento 
da obrigação de fazer, da obrigação de não fazer 
ou o pagamento da quantia certa, resguardando 
a satisfação do direito do credor, tal como já reco-
nhecido no título executivo judicial.

Ora, é por demais inaceitável que após lon-
gos anos à espera da “condenação”, a parte ven-

12 O Estado atua por meio de técnicas de sub-rogação ou técnicas 
de coerção. No primeiro caso, trata-se da chamada execução 
direta, quando o juiz substitui a vontade do devedor e realiza 
às expensas do seu patrimônio o cumprimento da obrigação, 
como é o caso da expropriação dos seus bens pela penhora 
e alienação judicial. No segundo caso, trata-se da execução 
indireta, em que o magistrado, por meio de técnicas de coerção 
pessoal (prisão) ou patrimonial (multa) exerce pressão para que 
o devedor satisfaça a obrigação (FUX, Luiz. O novo processo de 
execução: cumprimento da sentença e execução extrajudicial. 
RJ: Forense, 2008, p. 7)
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cedora passe a enfrentar novas delongas para a 
implementação da sentença. 

Impende considerar que a exigência do pra-
zo razoável deve ser observada em todas as fases 
e instâncias de julgamento da causa, assim como 
para a execução do que ficou decidido. Como di-
reito de natureza prestacional que é, impõe aos 
juízes o dever de não apenas julgar a demanda em 
tempo razoável, mas também o de executá-las de 
forma ágil e célere13. 

Pois bem,  partindo da premissa de que um 
sistema executivo que não impõe uma rápida exe-
cução de seus julgados acaba por desacreditar por 
completo o Poder Judiciário, é que faremos uma 
breve incursão a respeito das recentes alterações 
da legislação processual nessa seara, cujo escopo 
foi unicamente de garantir celeridade e técnicas 
processuais adequadas para concretização do di-
reito material, vale dizer, garantindo a efetividade 
do processo em seu sentido estrito.

De início, por meio das Leis 8.952/94 e 
10.444/02 ocorreram grandes inovações no cam-
po das tutelas dos deveres de fazer e não fazer, 
modalidades de obrigações em que o processo 
civil se ressentia de mais efetividade, em face dos 
meios pouco eficazes que eram disponibilizados 
pelo ordenamento jurídico em caso de resistência 
do devedor ao adimplemento do dever jurídico. 
Alterou-se o artigo 461 do CPC e introduziu-se o 
artigo 461-A do CPC, eliminando-se a necessidade 
de instauração de um processo de execução para 
assegurar o cumprimento da obrigação contida 
no título judicial. Abrigou-se o princípio da atipi-
cidade dos meios executórios (art. 461, par.5º. do 
CPC), assim como, dentre outras providências, foi 
prevista a possibilidade de imposição de multa 
coercitiva para forçar o adimplemento voluntário 
(medida de coerção indireta de natureza patrimo-
nial).

Mais recentemente, as Leis 11.232/05 e 
11.382/06, respectivamente, trouxeram profun-
das modificações no âmbito da execução dos títu-

13 MARTÍNEZ, Pablo Lanzarote. La vulneracion del plazo razonable 
en el proceso penal. Granada: Editoral Comares, 2005.

los executivos judiciais e no processo de execução 
fundado em título extrajudicial.

Por meio da Lei n. 11.232\05, o processo 
sincrético que engloba em um só processo tan-
to as fases do conhecimento como da execução, 
passou a ser aplicado também nas sentenças que 
reconhecem a obrigação de pagar quantia certa, 
dispensando a instauração de novo processo de 
execução (art. 475-N,I do CPC).

Já a Lei n. 11.386\06 que se aplica ao proces-
so de execução de título executivo extrajudicial, 
mas que também é empregada no cumprimento 
da sentença em caso de alienação de bens penho-
rados, visou imprimir simplificação e agilização 
nos feitos executivos, trazendo inúmeras modifi-
cações no seu procedimento.

Em suma, todo esse esforço na atualização 
da legislação processual ter por propósito com-
bater a morosidade e a falta de efetividade dos 
provimentos judiciais, buscando-se a melhoria da 
prestação jurisdicional.
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DA PRESCRIçãO DA PRETENSãO EXECUTIVA EM FAVOR DA 
FAZENDA PÚBLICA – ESTUDOS E COMPARAçÕES.

Juiz Federal Substituto Hugo Otávio Tavares Vilela

1. INTRODUçãO.

Atualmente, o processo civil é predominan-
temente sincrético. As mudanças promovidas 
pela Lei n. 11.232/05 no Código de Processo Ci-
vil (CPC) estabeleceram que a tutela concedida, 
quando já transitada em julgado a sentença que 
a concedeu, se concretizará no âmbito da mesma 
relação processual, em fase denominada pela re-
ferida lei como “cumprimento de sentença” (arts. 
475-I a 475-R do CPC).

Entretanto, quando se trata de sentença que 
reconhece obrigação de pagar contra a Fazenda 
Pública, permanece demarcada autonomia en-
tre os processos de conhecimento e execução. 
Tratam-se de relações processuais distintas, inau-
guradas por ações igualmente distintas (arts. 730 
e 731 do CPC). O processo de execução se inicia, 
portanto, com um novo exercício da pretensão 
por ação outra, ajuizada quando já encerrado o 
processo de conhecimento. 

Nesse cenário, uma questão se apresenta: 
atualmente, haveria diferenças quanto à prescri-
ção executiva entre os casos em que a tutela de 
pagamento se concretizará em desfavor da Fa-
zenda Pública e aqueles em que a tutela se con-
cretizará em face de outros entes? Esta pergunta 
se desdobra ainda numa outra: seria correto falar 
em prescrição executiva em casos em que a tutela 
é concedida em face de entes outros que não a 
Fazenda Pública, considerando que sequer haverá 
uma processo de execução, não mais havendo ne-
cessidade de se mover ação executiva?

O presente artigo se propõe, essencialmen-
te, a discutir a prescrição executiva em favor da 
Fazenda Pública (obrigação de pagar), comparan-
do-a com aquela que se dá, se é que ainda ocorre, 
em favor de outros entes. Propõe-se inclusive, e já 

de início, a examinar se haveria uma diferença on-
tológica entre a prescrição dita cognitiva e a exe-
cutiva, ou se em verdade tratar-se-ia de fases de 
um mesmo e contínuo fenômeno. Ao final, aspec-
tos outros relacionados à prescrição em favor da 
Fazenda Pública serão abordados, mormente no 
que diz respeito à influência ou não da etapa de 
liquidação de sentença na contagem do prazo.    

2. DA EXISTÊNCIA OU NãO DA 
PRESCRIçãO EXECUTIVA COMO 

FENÔMENO AUTÔNOMO EM RELAçãO 
À PRESCRIçãO COGNITIVA; DA 

PRESCRIçãO EXECUTIVA EM FAVOR 
DA FAZENDA PÚBLICA.             

No mais das vezes, a jurisprudência é o guia 
claro e seguro para a solução dos casos que se nos 
apresentam, principalmente em relação àqueles 
aspectos ante os quais a doutrina silencia. Isso 
posto, e em corroboração a tal assertiva, digo que 
poucas súmulas são tão esclarecedoras ao opera-
dor do Direito quanto a de número 150 do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), que reza: “prescreve a 
execução no mesmo prazo da ação.” 

Inobstante sua indiscutível importância prá-
tica, observa-se que a interpretação dessa súmula 
na prática judiciária é, por vezes, maculada por 
uma idéia errônea acerca do fenômeno da pres-
crição; idéia esta gerada, em grande medida, pela 
redação da própria súmula.

Consiste a mencionada erronia em se acredi-
tar que a prescrição no conhecimento e a prescri-
ção na execução constituiriam realidades estan-
ques. Primeiro, correria o prazo prescricional do 
conhecimento, sujeito a toda a sorte de vicissitu-
des próprias do instituto, como a suspensão e a 
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interrupção. Encerrado este, com o fim do proces-
so de conhecimento, passaria a correr então um 
outro prazo, de igual duração, concernente à fase 
executiva.

De certo modo, a idéia exposta era bastante 
reforçada pela autonomia entre o conhecimento 
e a execução, que antes da Lei n. 11.232/05 era re-
gra geral, e que permanece vigente no que tange 
às execuções por quantia certa em face da Fazen-
da Pública. Constituíam eles processos distintos, 
inaugurados a partir de ações também distintas. 
Este fato principalmente, da existência de duas 
ações distintas, era fundamental para reforçar a 
idéia de que se tratavam de prazos independen-
tes, um pertinente ao conhecimento e outro à 
execução.

A verdade, entretanto, é que se trata de um 
só prazo. A explicação para tanto deve partir da 
constatação de que, quando se trata de prescri-
ção, o conceito que se deve ter em mente não é 
o de ação mas o de pretensão, que àquele é sub-
jacente. Assim, postulada em juízo a pretensão à 
tutela, esta passa por um estágio de exame de seu 
reconhecimento e depois, em sendo reconheci-
da, passa por um posterior estágio de efetivação 
dessa tutela. No entanto, é a mesma pretensão, a 
percorrer uma longa linha de postulação - reco-
nhecimento - efetivação.

Exceto no que diz respeito ao conceito de 
pretensão, a noção acima exposta, de que se trata 
de um só prazo, não constitui qualquer novidade. 
Quando de seu voto vencedor no recurso extra-
ordinário n. 49.434, julgado a 17 de abril de 1962 
– um dos acórdãos que culminaram na súmula 
150 - o ministro Victor Nunes expressou-se clara-
mente no sentido dessa unidade de prazo, o que 
fez citando a lição de Amílcar de Castro, em seus 
comentários ao Código de Processo Civil de 1939, 
v.10, p. 426: “A sentença não opera novação, nem 
cria direitos: é ato judicial meramente interruptor 
da prescrição. E, assim sendo, desde sua data reco-
meça a correr a prescrição do direito (...).”

Ocorre que, no momento de redigir a súmu-
la, valeu-se o STF da terminologia que vigorava, 
por força dos arts. 177 e 178 do Código Civil en-
tão vigente, que falavam de prescrição da ação. 

Por esse motivo, o intérprete atual, de posse da 
noção de pretensão que hoje se tem sedimenta-
da, e também positivada (art. 189 do atual Código 
Civil1),  pode ter a impressão, bastante errônea, de 
que prevalecia no STF uma visão dual do fenôme-
no prescritivo.  

Em verdade, o STF imprimia sobre o fenôme-
no uma visão unitarista, o que de resto refletia a 
doutrina que, já naquela época, preponderava lar-
gamente. De lá para cá, o STF teve oportunidade 
de, por diversas vezes, reafirmar seu entendimen-
to no sentido acima exposto. Destaca-se, entre os 
julgados que corroboram tal afirmação, o acórdão 
prolatado no recurso extraordinário n. 110.841-0, 
julgado em 25 de agosto de 1987 nos termos do 
voto do relator, ministro Sydney Sanches.

Em suma, e com base no entendimento já 
tradicional do STF, é incorreto entender que os 
prazos prescricionais que se verificam antes e de-
pois do  conhecimento sejam fenômenos ontolo-
gicamente diversos. Trata-se do mesmo fenôme-
no que, por razões de facilidade e conveniência, 
é dividido academicamente em duas fases: cogni-
tiva e executiva.  No que tange aos casos em que 
a prescrição corre em favor da Fazenda Pública, o 
prazo é interrompido na fase de conhecimento, 
o que antes se dava pela citação (art. 172, inciso 
I, do antigo Código Civil) e hoje se dá pelo des-
pacho que ordena a citação (art. 202, inciso I, do 
atual Código Civil), não se retomando a contagem 
enquanto não encerrado o conhecimento2. Encer-
rado este, volta a correr o mesmo prazo, reinician-
do-se a contagem.

1  Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual 
se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 
205 e 206.

2 O fenômeno por força do qual a prescrição não corre enquanto 
em exercício estiver a pretensão é conhecido como “perpetuação 
da lide”, explicado de forma clara por Aldyr Dias Vianna: “Ação 
está sendo exercitada para fazer valer o direito de seu autor. 
Este, vigilante e ativo, põe em movimento o judiciário, para 
pleitear  prestação jurisdicional, em defesa de seu direito violado 
ou ameaçado. Não pode contra ele, correr a prescrição, já que 
esta tem como causa eficiente, a inércia, bem como a suposição 
da negligência do autor” (VIANNA, Aldyr Dias. Da prescrição 
no direito civil brasileiro.1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 
120).
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3. DA PERMANÊNCIA DA PRESCRIçãO 
EXECUTIVA EM FAVOR DE OUTROS 

ENTES – COMPARAçãO COM A 
PRESCRIçãO EM FAVOR DA FAZENDA 

PÚBLICA. 

Conforme indaguei em questionamento 
apresentado na introdução, ainda seria correto 
falar em prescrição executiva em favor de outros 
entes? A princípio, parece que não, tendo em vista 
que hoje sequer se poderia falar em ação executi-
va. Entretanto, a realidade é um tanto diversa, e a 
matéria merece um exame mais atento.

No maioria dos vezes, de fato, a prescrição 
não será observada em sua fase executiva quan-
do favorecer a outro ente. Proferida a sentença, e 
transitada em julgado, terá início imediatamente a 
fase processual de cumprimento de sentença, na 
forma do art. 475-J do CPC. Concretizada a tutela, 
a pretensão restará satisfeita e portanto extinta, 
seguindo o processo para o arquivo sem que es-
teja a correr qualquer prazo prescricional, porque 
extinta a pretensão. 

Todavia, ressalto que ainda se poderá obser-
var prescrição em fase executiva em favor de en-
tes outros que não a Fazenda Pública. Tal afirmo 
pois o processo em cumprimento de sentença em 
face desses entes não será iniciado independen-
temente do comportamento da parte exequente. 
Estabelece o art. 475-J, § 5º do CPC: “Não sendo 
requerida a execução no prazo de seis meses, o juiz 
mandará arquivar os autos, sem prejuízo de seu de-
sarquivamento a pedido da parte.” Perceba-se que 
aqui não se fala em suspensão do processo, que 
impede o reinício da prescrição, seguida de pos-
terior arquivamento, como fez o art. 40 da Lei n. 
6.830/80 – Lei de Execução Fiscal (LEF)3. Trata-se, 
isto sim, de comando de arquivamento direto, que 
não tem o condão de impedir o reinício da prescri-
ção interrompida no conhecimento, até porque, 

3  “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não 
for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais 
possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo 
de prescrição. [...]. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) 
ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens 
penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. [...].”

arquivado o processo, a pretensão não mais está 
em exercício por meio dele, sendo de rigor que 
volte o correr o prazo. Realizado, pois, o arquiva-
mento, voltará a correr o prazo prescricional, por 
força do art. 202, parágrafo único, do Código Civil 
(CC), que reza: “A prescrição interrompida recome-
ça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do 
último ato do processo para a interromper.” (grifo 
ora aposto).

Melhor explicando, e observando o caso des-
de o início, a prescrição começou a correr com o 
nascimento da pretensão, na forma do art. 189 do 
CC. Posteriormente, foi interrompida pelo início 
do conhecimento, não voltando a correr até que 
arquivado o processo por falta de iniciativa do 
exequente em dar início à fase de cumprimento 
de sentença, que seria continuação da relação 
processual inaugurada no conhecimento. Com o 
arquivamento, por incidência da regra do art. 202, 
parágrafo único, do CC, voltou a correr a prescri-
ção, em sua fase executiva.

Pode ainda correr prescrição executiva em 
favor de ente outro que não a Fazenda Pública em 
outra situação. Por força do art. 475-R4, aplicam-se 
ao cumprimento de sentença as normas da exe-
cução de título extrajudicial. Entre estas, destaca-
se a do art. 7945, que prevê extinção do proces-
so executivo. Este dispositivo é tradicionalmente 
combinado com os arts. 5986 e 2677 do mesmo 

4 Art. 475-R. Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da 
sentença, no que couber, as normas que regem o processo de 
execução de título extrajudicial.

5  Art. 794. Extingue-se a execução quando: I - o devedor satisfaz a 
obrigação; II - o devedor obtém, por transação ou por qualquer 
outro meio, a remissão total da dívida; III - o credor renunciar ao 
crédito.

6  Art. 598. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições 
que regem o processo de conhecimento.

7  Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: I - 
quando o juiz indeferir a petição inicial; Il - quando ficar parado 
durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - 
quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, 
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 
quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição 
e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - quando o 
juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa 
julgada; Vl - quando não concorrer qualquer das condições da 
ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e 
o interesse processual; Vll - pela convenção de arbitragem; Vlll - 
quando o autor desistir da ação; IX - quando a ação for considerada 
intransmissível por disposição legal; X - quando ocorrer confusão 
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CPC, ampliando as hipóteses do art. 794 e possi-
bilitando que seja extinta a execução mesmo não 
tendo sido satisfeita a pretensão reconhecida na 
sentença, principalmente quando se verificar de-
sídia do exequente.

Feitas essa ponderações, suponhamos que, 
já em trâmite a fase de cumprimento de sentença, 
o exeqüente não promova diligência que lhe cabe, 
abandonando a causa por prazo superior a trinta 
dias. Neste caso, em obediência ao que estabelece 
o § 1º do art. 267, o juiz determinará a intimação 
do exequente para que supra a falta em 48 horas. 
Mantendo-se a falta, o juiz proferirá sentença, na 
forma dos arts. 267, inciso III, 475-R, 598 e 794 do 
CPC, extinguindo o cumprimento de sentença. 

Quando situação como esta ocorrer, isto é, 
quando a fase de cumprimento de sentença for 
extinta sem resolução do mérito, não se havendo 
decidido de forma definitiva acerca da concreti-
zação da tutela concedida no conhecimento, po-
derá o exequente mover novo cumprimento de 
sentença, através de novo pedido. Entretanto, a 
extinção terá gerado efeitos no que tange ao pra-
zo prescricional. Este prazo terá voltado a correr 
por força do art. 202, parágrafo único, do Código 
Civil (CC), já mencionado acima.

Explicitando melhor, e observando o caso 
desde o início, a prescrição começou a correr com 
o nascimento da pretensão, na forma do art. 189 
do CC. Posteriormente, foi interrompida pelo iní-
cio do conhecimento, não voltando a correr até 
que extinta a fase de cumprimento de sentença, 
que era continuação da relação processual inau-
gurada no conhecimento. Com a extinção da fase 
de cumprimento, sem resolução do mérito, che-

entre autor e réu; XI - nos demais casos prescritos neste Código. 
§ 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos 
autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada 
pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 
§ 2o No caso do parágrafo anterior, quanto ao no II, as partes 
pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao no III, o autor 
será condenado ao pagamento das despesas e honorários de 
advogado (art. 28). § 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer 
tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença 
de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu 
que a não alegar, na primeira oportunidade em que Ihe caiba 
falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento. § 4o 
Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, 
sem o consentimento do réu, desistir da ação.

gou ao fim a relação processual inaugurada no co-
nhecimento e, por incidência da regra do art. 202, 
parágrafo único, do CC, voltou a correr a prazo 
prescricional que, nessa etapa, classifica-se como 
prescrição executiva.

Em ambas as situações tratadas nesta seção, 
será possível observar claramente o fenômeno da 
prescrição executiva, sendo que nas duas a pres-
crição estará favorecendo entes outros que não 
a Fazenda Pública. Para que haja pleno rigor na 
explicação, destaco apenas uma diferença entre 
as situações descritas. Na primeira, o processo já 
arquivado voltará a tramitar por simples pedido, 
contanto que ajuizado antes de findo o prazo de 
prescrição executiva. Terá continuidade, desse 
modo, a mesma relação processual anteriormen-
te existente. Entretanto, na segunda situação, em 
que houve extinção do cumprimento de sentença 
sem resolução do mérito, a nova manifestação da 
pretensão será deduzida em juízo por exercício do 
direito de ação, isto é, o direito de instar o Judi-
ciário a que promova a formação de uma relação 
processual que culminará com a satisfação do di-
reito. Tratar-se-á, desse modo, de uma nova rela-
ção processual, iniciada por ação e aperfeiçoada 
pela citação.   

Comparando o cenário descrito até aqui com 
o da Fazenda Pública, tenho que a prescrição exe-
cutiva será bem mais ocorrente e observável  em 
favor da Fazenda Pública do que em favor de ou-
tros entes. Isso se dará pelo fato de que, nos casos 
em que a tutela houver de se concretizar em face 
desta, haverá sempre um interregno, por menor 
que seja, entre o processo de conhecimento e o 
processo de execução, e nesse interregno correrá 
prescrição executiva. No entanto, esta prescrição 
pouco se observará em favor de outros entes, pois 
só terá curso nos casos de inércia da parte exe-
qüente em requerer o cumprimento de sentença, 
ou quando se extinguir a fase de cumprimento 
sem resolução do mérito. De qualquer maneira, 
o fato é que, com maior ou menor frequência, o 
fenômeno prescricional em fase executiva será 
observável em favor de ambas as modalidades de 
favorecidos.    

Uma outra comparação, esta mais a título de 
curiosidade, mas também com algum valor práti-
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co, é que a prescrição executiva, tanto em favor da 
Fazenda Pública quanto em favor de outrem, não 
será interrompida pela instauração de processo de 
execução ou fase de cumprimento de sentença. A 
exemplo do que já de há muito estabeleciam, e 
ainda estabelecem, em relação à Fazenda Públi-
ca, o Decreto n. 20.910/32 (art. 9º) e o Decreto-lei 
n. 4.597/42 (art. 3º), o art. 202, caput, do Código 
Civil determina que a prescrição só se interrom-
perá uma vez. Dessa forma, tendo sido interrom-
pida quando da instauração do conhecimento, a 
prescrição não mais se interromperá8. O efeito da 
instauração do processo de execução será apenas 
de suspender a prescrição extintiva. Por sua vez, 
a instauração do cumprimento de sentença será 
apenas o de impedir a retomada do prazo, que se 
interrompeu com o conhecimento e só voltará a 
transcorrer, a princípio, quando findar a fase de 
cumprimento.

4. DO PRAZO DA PRESCRIçãO 
EXTINTIVA EM FAVOR DA FAZENDA 

PÚBLICA; INFLUÊNCIA DA 
LIQUIDAçãO DE SENTENçA.

Retomando tema já ventilado na seção 2, 
cumpre examinar outra idéia errônea, bastante 

8  Há uma forte corrente doutrinária a qual apregoa que o prazo 
prescricional é interrompido pela instauração do processo de 
execução. Isso se explicaria tendo em vista que a ressalva “que 
somente poderá ocorrer uma vez, [...].” contida no caput  do 
art. 202 do CC não se aplicaria às hipóteses de interrupção da 
prescrição por ato em juízo. Assim, a instauração do processo de 
execução interromperia o prazo. Com a devida vênia, entendo 
não merecer acolhida o referido posicionamento. Primeiramente, 
porque o tenho como dissociado da expressa disposição legal. 
Em segundo lugar, porque se trata de um excesso de zelo. Os 
defensores dessa tese estariam a temer que, se a instauração do 
processo de execução não for causa de interrupção da prescrição, 
esta continuará a correr durante o trâmite da execução e acabará 
por fulminar a pretensão se o processo executivo não se  tiver 
encerrado antes de completado o prazo prescricional. Tal receio, 
entretanto, é infundado. O prazo prescricional só corre enquanto 
houver inércia do titular da pretensão. Estando ele a exercê-la 
em juízo, o prazo prescricional se suspende, independente da 
existência de disposição legal, por pura lógica sistêmica, em 
fenômeno denominado “perpetuação da lide”, já tratado em 
nota anterior. Dessa forma, se instaurado o processo executivo, 
imediatamente deixa de correr o prazo prescricional. Entretanto, 
em não havendo expressa previsão legal no sentido de que, em 
tal hipótese, o prazo se interrompe, deve-s entender que o prazo 
simplesmente suspende seu transcurso.      

difundida, acerca da Súmula 150, no sentido de 
que, nos casos de prescrição em favor da Fazenda 
Pública, a contagem do  prazo, que se reinicia com 
o fim do processo de conhecimento, deve ser de 
cinco anos. Nesse aspecto, a súmula é falha por ser 
omissa, vez que dela não consta ressalva no senti-
do de que, para a Fazenda Pública, a contagem do 
prazo se reinicia tendo a duração de metade do 
que tinha originalmente. Essa ressalva poderia ter 
constado, vez que à época da edição da súmula já 
eram vigentes o Decreto n. 20.910/32, art. 9º 9, e o 
Decreto-lei n. 4.597/42, art. 3º 10, que determinam 
o reinício por metade. Se bem examinados, os 
julgados sobre que se  basearam essa súmula de-
monstram claramente que não foram no sentido 
de excepcionar a aplicação dos referidos dispositi-
vos, nem de negar o direito de prazo especial que 
conferem. 

De certo modo, a omissão verificada na re-
dação da Súmula 150 foi sanada com a edição da 
Súmula 383 do STF, que reza: “A prescrição em 
favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por 
dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas 
não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o 
titular do direito a interrompa durante a primeira 
metade do prazo”. Desta feita, o STF explicitamen-
te admitiu o prazo de dois anos e meio no reinício 
da contagem da prescrição em favor da Fazenda 
Pública, fazendo-o apenas com temperamentos 
no sentido de não prejudicar aquele que fora dili-
gente e interrompera o prazo, instaurando o pro-
cesso de conhecimento, quando ainda não havia 
se passado metade desse prazo. Visou o Supremo 
resguardar o direito desse reclamante diligen-
te para que, no mínimo, tivesse o prazo total de 
cinco anos, somados os dois períodos: pré e pós-
interrupção.  

9 Art. 9º. - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela 
metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último 
ato ou termo do respectivo processo.

10 Art. 3º A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere 
o Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode 
ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade 
do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do 
processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no 
curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da 
mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada 
em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio.
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Feitas essas considerações iniciais, podería-
mos dizer que, no que diz respeito à prescrição em 
favor da Fazenda Pública, o prazo prescricional é 
de 5 anos e se interrompe no início do processo 
de conhecimento, não voltando a correr até que 
o provimento final desse processo tenha transi-
tado em julgado. Com o trânsito, volta a correr o 
prazo, agora por dois anos e meio, podendo este 
ser acrescido, nos casos em que a interrupção no 
conhecimento se deu antes da metade do prazo, 
do tempo que faltava na data da interrupção para 
que a contagem chegasse a dois anos e meio. As-
sim, iniciada a recontagem do prazo por dois anos 
e meio ou dois anos e meio mais tempo adicional, 
temos que o  processo de execução ajuizado fora 
desse prazo não obterá sucesso, devido à prescri-
ção. Sendo ajuizado processo de execução dentro 
desse prazo, este se suspenderá enquanto trami-
tar a execução, não havendo interrupção, vez que 
esta só se dá uma vez e já ocorrera. Encerrada a 
execução com a implementação da tutela, satis-
feita e extinta estará a pretensão. Se o processo de 
execução for encerrado sem a satisfação da pre-
tensão, voltará o prazo a correr pelo tempo que 
restava à época em que ajuizada foi a execução, se 
esta não foi ajuizada no dia final do prazo.

A síntese feita no parágrafo anterior, elabo-
rada a partir da legislação e da jurisprudência ma-
joritária, é apta para solucionar a grande maioria 
dos casos práticos, mas tem uma falha bastante 
séria, e que se torna facilmente observável pelo 
prisma dos processos coletivos: não levar em con-
ta a fase de liquidação. Esta, de fato, é em grande 
parte considerada fato indiferente para a conta-
gem do prazo prescricional, o que não parece cor-
reto, vez que nela atuam vivamente tanto a inicia-
tiva da parte, no sentido de exercer a pretensão e 
ver efetivada a tutela, quanto a jurisdição. A influ-
ência da liquidação sobre o fenômeno prescritivo 
é pouco examinada, inclusive na jurisprudência. 
Não obstante seu pequeno número, os julgados 
que versam o tema são de grande interesse, entre 
os quais merece atenção o seguinte julgado do 
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE SEN-
TENÇA - INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO -PRES-
CRIÇÃO.1. A ação de execução prescreve no 

mesmo prazo da ação de conhecimento, nos 
termos da Súmula 150/STF.2. Sentença que 
condenou a Fazenda Nacional a repetir indé-
bito transitada em julgada, mas só executada 
depois de cinco anos.3. Doutrina e jurispru-
dência têm entendido que a liquidação é ainda 
fase do processo de cognição, só sendo possí-
vel iniciar-se a execução quando o título, certo 
pelo trânsito em julgado da sentença de co-
nhecimento, apresenta-se também líquido.4. 
O lapso prescricional da ação de execução só 
tem início quando finda a liquidação. 5. Hipó-
tese em que se afasta a prescrição qüinqüenal. 
6. Recurso especial provido. (REsp 543559/DF, 
proc. n. 2003/0061863-5, STJ, Segunda Tur-
ma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 
28.02.2005, p. 283).

O referido julgado baseou-se em que a li-
quidação seria fase de cognição posterior ao 
trânsito em julgado da sentença, e apenas com 
o seu encerramento voltaria a correr o prazo. De 
fato, trata-se de elaboração sólida e que, acima 
de tudo, tem o mérito de considerar a liquidação 
como fato relevante para a contagem. Todavia, o 
posicionamento exarado comporta, com a devida 
vênia, duas ressalvas.

Primeiramente, deve-se considerar que o 
entendimento em tela, de certa forma, transfere o 
problema para outro momento do iter processual. 
É que fica sem resposta o questionamento de que, 
se adotado esse raciocínio, qual será o prazo den-
tro do qual do interessado deverá intentar a liqui-
dação. Uma aplicação literal do posicionamento 
em exame levaria a que se concluísse pela ausên-
cia de prazo prescricional para tanto, não havendo 
prazo para que interessado intente a liquidação, 
podendo fazê-lo a qualquer tempo. Com a devida 
vênia, tal assertiva não parece razoável.

Por outro lado, e adentrando a segunda 
ressalva, devemos observar que o entendimento 
acima, embora exarado no âmbito de processo 
em que o intento de liquidação foi deduzido em 
face da Fazenda Pública, não poderia ser a esta 
aplicado. Tal afirmo pelo fato de que existe norma 
própria a regular a hipótese, e essa norma elege 
expressamente a sentença passada em julgado 
como marco interruptivo do prazo prescricional. 
É o que se lê do art. 3º do Decreto-lei n. 4.597/42, 
que dispõe:
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“Art. 3º A prescrição das dívidas, direitos 
e ações a que se refere o Decreto nº 20.910, de 
6 de janeiro de 1932, somente pode ser inter-
rompida uma vez, e recomeça a correr, pela 
metade do prazo, da data do ato que a inter-
rompeu, ou do último do processo para a inter-
romper; consumar-se-á a prescrição no curso 
da lide sempre que a partir do último ato ou 
termo da mesma, inclusive da sentença nela 
proferida, embora passada em julgado, de-
correr o prazo de dois anos e meio.” (grifo 
ora aposto).

O trecho destacado do dispositivo legal, de 
certa maneira, confirma a  tese de que a liquida-
ção compõe com o conhecimento propriamente 
dito uma unidade, que poderíamos denominar 
processo de cognição, vez que são etapas de 
uma mesma “lide”. No entanto, o mesmo trecho 
diverge do julgado pois, não obstante considere 
a liquidação como uma continuação do conheci-
mento, estabelece que o prazo volta a correr com 
o trânsito em julgado da sentença. Assim, o art. 3º 
do Decreto-lei n. 4.597/42 dá resposta ao proble-
ma acima levantado de que, a se levar em conta 
literalmente o entendimento exarado no julgado 
transcrito, o requerimento de liquidação não es-
taria sujeito a prazo. Em verdade, está o requeri-
mento de liquidação em face da Fazenda Pública 
sujeito a prazo e, se não cumprido, tal fato ense-
jará a ocorrência de prescrição interna à fase de 
cognição - prescrição intercorrente.
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ALTERAçãO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO EM 
CASOS DE CIRURGIAS DE TRANSGENITALIZAçãO

Juiz Federal Itagiba Catta Preta Neto

Trabalho escrito em atenção ao art. 23 da RESO-

LUÇÃO/PRESI 600-029 DE 31/12/2008  que dispõe sobre 

o Estatuto da Escola de Magistratura Federal da Primeira 

Região, tendo em vista minha participação no encontro de 

Direito Civil e Processual Civil, realizado em Salvador-BA, 

nos dias 17 a 19 de junho de 2009.

(Considerações sobre a Conferência: O direito ao 

corpo e a autonomia existencial – Conferencista: Professor 

Doutor NÉLSON ROSENVALD)

Vai se firmando, no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, Jurisprudência se-
gundo a qual “determinada a alteração do registro 
civil de nascimento em casos de transexualidade, 
desde que demonstrada a existência da alopatia, 
é imperiosa a proibição de referência no regis-
tro civil quanto à mudança, a fim de preservar a 
intimidade do apelado” (Apelação Cível NÚME-
RO:  70021120522  Rel: Des. Rui Portanova, Diário 
de Justiça do dia 18/10/2007 – http://tj.rs.gov.br/
site_php/jprud2/resultado.php).

A situação, a meu ver, afigura-se em confron-
to com o objetivo do registro público e a primeira 
preocupação que surge é com terceiros interes-
sados. Especificamente: eventual interessado em 
contrair núpcias com o transexual poderá vir a ser 
vítima de erro essencial quanto à pessoa do mes-
mo.

Para enfrentar tal questão é preciso, em pri-
meiro lugar, não ter medo de aparentar ser “politi-
camente incorreto”.

A primeira base de raciocínio, portanto, deve 
ser a de que o transexualismo (que não se confun-
de com homossexualismo nem com travestismo) 
é uma enfermidade.

Tanto os julgados do TJRS quanto a própria 
fundamentação técnica (médica) para a realização 
das cirurgias de transgenitalização são uníssonos 
em dizer que se trata de uma enfermidade, e como 
tal é catalogada: F64.0 CID 10.

No voto proferido na Apelação Cível acima o 
Eminente Relator esgrime a seguinte argumenta-
ção em defesa da tese que ficou consagrada:.

“Releva notar que, abstraindo-se todo o 
tabu que envolve a questão, a única matéria 
relevante a ser argüida por um terceiro que se 
sentisse lesado por se envolver com um tran-
sexual, sem ter conhecimento prévio desta si-
tuação, seria o fato de não poder vir a ter filhos 
com o mesmo, o restante não passa de odio-
so preconceito que, infelizmente, ainda pauta 
muitas de nossas ações.

...

Há que ter em mente que se uma pessoa 
se interessa por outra, tanto emocionalmente, 
como sexualmente, havendo afinidade entre 
ambos, é irrelevante ou, ao menos deveria ser, 
o sexo anterior do companheiro/a.

Será que Horacildo não merece ser sim-
plesmente Tatiane, ficando a seu critério con-
tar ou não a seu namorado/parceiro/ compa-
nheiro que foi submetido anteriormente a uma 
cirurgia de transgenitalização? Qual a razão 
desta preocupação toda com hipotéticos di-
reitos de terceiros? Por que não aguardar que 
este terceiro — se for o caso — busque uma 
reparação por eventuais danos que possa a vir 
sofrer? Tenho que não se pode priorizar even-
tuais direitos de terceiros, que talvez nunca 
venham a ser reclamados, em detrimento do 
autor. No momento, o que se tem de concreto 
é que o autor já é muito mais Tatiane do que 
Horacildo. Ocorre que seu registro civil não re-
flete esta realidade social, o que faz com que 
terceiros, repetidamente, sejam induzidos em 
erro, submetendo-o a situações constrangedo-
ras e vexatórias.

Com a devida vênia o mundo do ser não é 
assim. Não se abstraem tabus e preconceitos ao 
se estabelecer uma relação conjugal, nem mesmo 
por determinação judicial. As pessoas estabele-
cem e  dissolvem ou rompem relações – conjugais 
e outras –, entre outras razões, por causa de afi-
nidades e incompatibilidades,  tabus e preconcei-
tos. 
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Em nosso país, em nossa sociedade, alguns 
preconceitos são rejeitados e até incriminados 
(nazismo), outros tolerados (por enquanto a ho-
mofobia), e outros ainda estão incorporados à cul-
tura brasileira (anti-tabagismo), latinoamericana 
(anti-imperialismo) e ocidental (monogamia). 

E mais: no caso do preconceito contra a mu-
dança de sexo a postura adotada pelo Tribunal 
Gaúcho termina por reforçá-lo. 

Faça-se a comparação com o caso dos “des-
quitados”. Tal condição, nas décadas de 50 e 60 do 
século passado, era sinônimo de discriminação, 
tanto para os ex-cônjuges quanto para os filhos.

Na evolução social e do sistema jurídico tal 
discriminação deixou de existir (salvo – hoje – tal-
vez em baixíssimo grau por motivos religiosos), e 
nunca se cogitou de proibir a menção de tal cir-
cunstância nos registros públicos.

Portanto, ainda que se entenda, como pare-
ce ser a tendência, que o transexual operado pode 
contrair núpcias, caso haja omissão ao futuro côn-
juge da enfermidade e da alteração da identidade, 
o Legislador, no caso, foi mais lúcido e próximo da 
realidade. 

O caso se enquadra, a meu ver,  no art. 1.557, 
incisos I e IV do Código Civil: 

“Art. 1.557. Considera-se erro essencial 
sobre a pessoa do outro cônjuge:

I - o que diz respeito à sua identidade, 
sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o 
seu conhecimento ulterior torne insuportável a 
vida em comum ao cônjuge enganado;

...

IV - a ignorância, anterior ao casamento, 
de doença mental grave que, por sua natureza, 
torne insuportável a vida em comum ao cônju-
ge enganado.”

É inaceitável o argumento de que “não se 
pode priorizar eventuais direitos de terceiros, que 
talvez nunca venham a ser reclamados”, deixando 
ao “terceiro o ônus de — se for o caso — buscar 
uma reparação por eventuais danos que possa a 
vir sofrer”. 

O que a Jurisprudência gaúcha está fazendo 
é impedir ao terceiro a defesa de seu direito de 
não ser enganado. 

Mais: está dificultando ou mesmo impedindo 
seu direto à eventual busca de reparação – eis que 
se estabeleceu, de forma “imperiosa a proibição 
de referência no registro civil quanto à mudança” 
de sexo.

Vale notar que, em regra, ninguém vai ao 
Registro Civil buscar informações sobre determi-
nada pessoa por mera curiosidade. No dia-a-dia a 
simples apresentação da Carteira de Identidade é 
suficiente para a maioria dos atos em que é neces-
sária a identificação.

O terceiro, no caso, pode vir a ser e muitas 
vezes será alguém que tenha conceitos bastante 
rígidos e ortodoxos sobre sexualidade: quem tem 
o cromossoma Y é homem; quem não tem o cro-
mossoma Y é mulher. Esse mesmo terceiro pode 
ter, e muitas vezes terá, uma opção heterossexual 
e tem o direito de escolher seus namorados/par-
ceiros/ companheiros entre aqueles que nasce-
ram com ou sem o cromossoma Y.

Por fim, uma solução alternativa, não prevista 
em lei mas que, a meu ver, preservaria a intimida-
de do transexual e, ao mesmo tempo, resguardaria 
tanto eventual interesse de terceiro efetivamente 
interessado quanto a finalidade do registro públi-
co, seria a alteração legislativa para determinar 
que, em caso de pedido de habilitação para o ca-
samento o oficial do registro civil comunique, re-
servadamente ao futuro cônjuge, a circunstância, 
devendo este confirmar sua intenção de contrair 
núpcias em prazo a ser legalmente fixado.
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A UNIãO HOMOAFETIVA E SUAS REPERCUSSÕES 
NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO SOB A ÓTICA DA 
JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ E TRF/1ª REGIãO.

Juiz Federal Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa

No presente trabalho, elaborado em razão 
da participação no seminário de Direito Civil re-
alizado pela Escola da Magistratura da 1ª Região 
– ESMAF, abordar-se-á tema que, a despeito de 
quase pacificado no âmbito da jurisprudência, 
tem suscitado alguns questionamentos no âmbi-
to das demandas judiciais.

Cuida-se do exame da questão relativa à pos-
sibilidade do deferimento, ou não, de benefício 
previdenciário – pensão por morte – nas hipóte-
ses em que a dependência econômica – requisi-
to para concessão do benefício – é requerida por 
companheiro em relação homoafetiva.

Sabe-se que o direito, enquanto sistema de 
regramento das relações pessoais, deve acompa-
nhar a evolução das transformações sociais. Não 
é estático, mas dinâmico, devendo sempre prever 
as modificações percebidas no seio da sociedade.

Dentro dessa perspectiva, pode-se afirmar 
que a estrutura familiar, hoje, ganhou novos con-
tornos, passando a sociedade a aceitar união de 
pessoas do mesmo sexo como núcleo de estru-
tura familiar, gerando repercussões em planos 
diversos.

É o caso do direito previdenciário que, em 
dadas situações, colhe na seara do direito civil con-
ceito para fins de integração na norma específica, 
como é o caso do benefício da pensão por morte, 
cujo requisito essencial – a par da qualidade de se-
gurado – impõe a demonstração da dependência 
econômica, muito das vezes presumida, nos casos 
em que há relação direta de parentesco. 

Nesse sentido, o pagamento de pensão por 
morte em caso de união homoafetiva está paci-
ficado na jurisprudência. Tanto é verdade, que o 
próprio INSS incluiu em seu rol o companheiro 
homossexual (Instrução Normativa INSS/PRES n.º 
20 de 10 de outubro de 2007), como dependente 

da Classe I, sendo que, no caso dos (as) compa-
nheiros (as), homossexuais, deve-se apenas com-
provar a união estável, o que atualmente pode ser 
realizado de diversas maneiras (provas testemu-
nhais, documentais, etc.) e, mesmo que referidas 
provas não sejam admitidas administrativamente 
pelo INSS, a pretensão poderá ser perseguida ju-
dicialmente.

Confira-se o teor do normativo expedido 
pelo INSS:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC Nº 25 
- DE 7 DE JUNHO DE 2000 – DOU DE 8/6/2000

Publicada no DOU 110-E de 08.06.2000 
com incorreção

Estabelece, por força de decisão judicial, 
procedimentos a serem adotados para a con-
cessão de benefícios previdenciários ao com-
panheiro ou companheira homossexual. 

F U N D A M E N T A Ç Ã O L E G A L :  
Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0

A DIRETORIA COLEGIADA DO INSTITU-
TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em 
reunião extraordinária realizada no dia 07 de 
Junho de 2000, no uso da competência que lhe 
foi conferida pelo inciso III, do artigo 7°, do Re-
gimento Interno do INSS, aprovado pela Porta-
ria nº 6.247, de 28 de dezembro de 1999, e 

CONSIDERANDO a determinação ju-
dicial proferida em Ação Civil Pública nº 
2000.71.00.009347-0; 

CONSIDERANDO a necessidade de esta-
belecer rotinas para uniformizar procedimen-
tos a serem adotados pela linha de benefícios, 
resolve: 

Art. 1º - Disciplinar procedimentos a 
serem adotados para a concessão de pensão 
por morte e auxílio-reclusão a serem pagos ao 
companheiro ou companheira homossexual. 

Art. 2º - A pensão por morte e o auxílio-
reclusão requeridos por companheiro ou com-
panheira homossexual, reger-se-ão pelas roti-
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2 Os juros compensatórios de 12% ao ano estavam de acordo com 
o limete fixado no art. 1º do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura).

nas disciplinadas no Capítulo XII da IN INSS/DC 
n° 20, de 18.05.2000. 

Art. 3º - A comprovação da união estável 
e dependência econômica far-se-á através dos 
seguintes documentos: 

I declaração de Imposto de Renda do se-
gurado, em que conste o interessado como seu 
dependente; 

II disposições testamentárias; 

III declaração especial feita perante tabe-
lião (escritura pública declaratória de depen-
dência econômica); 

IV prova de mesmo domicílio; 

V prova de encargos domésticos eviden-
tes e existência de sociedade ou comunhão 
nos atos da vida civil; 

VI procuração ou fiança reciprocamente 
outorgada; 

VII conta bancária conjunta; 

VIII registro em associação de classe, 
onde conste o interessado como dependente 
do segurado; 

IX anotação constante de ficha ou livro 
de registro de empregados; 

X - apólice de seguro da qual conste o se-
gurado como instituidor do seguro e a pessoa 
interessada como sua beneficiária; 

XI ficha de tratamento em instituição de 
assistência médica da qual conste o segurado 
como responsável; 

XII - escritura de compra e venda de imó-
vel pelo segurado em nome do dependente; 

XIII quaisquer outros documentos que 
possam levar à convicção do fato a compro-
var. 

Art. 4º - Para a referida comprovação, os 
documentos enumerados nos incisos I, II, III e IX 
do artigo anterior, constituem, por si só, prova 
bastante e suficiente, devendo os demais se-
rem considerados em conjunto de no mínimo 
três, corroborados, quando necessário, me-
diante Justificação Administrativa JA. 

Art. 5º - A Diretoria de Benefícios e a DA-
TAPREV estabelecerão mecanismos de contro-
le para os procedimentos ora estabelecidos 
nesta Instrução Normativa. 

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em 
vigor na data de sua publicação.”

 

Conforme registrado pelo STF no julgamen-
to da ADI 3300 MC/DF, o magistério da doutrina, 
apoiando-se em valiosa hermenêutica constru-
tiva, utilizando-se da analogia e invocando prin-
cípios fundamentais (como os da dignidade da 
pessoa humana, da liberdade, da autodetermina-
ção, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, 
da não-discriminação e da busca da felicidade), 
tem revelado admirável percepção do alto signifi-
cado de que se revestem tanto o reconhecimento 
do direito personalíssimo à orientação sexual, de 
um lado, quanto à proclamação da legitimidade 
ético-jurídica da união homoafetiva como entida-
de familiar, de outro, em ordem a permitir que se 
extraiam, em favor de parceiros homossexuais, re-
levantes conseqüências no plano do Direito e na 
esfera das relações sociais.

Dessa forma, a união afetiva estabelecida 
entre homossexuais merece tratamento isonômi-
co aos dispensado às uniões heterossexuais em 
respeito ao princípio da igualdade, da dignidade 
da pessoa humana e o da promoção do bem de 
todos sem preconceito ou discriminação. 

Assim, é totalmente compatível com o siste-
ma previdenciário o reconhecimento do direito à 
pensão por morte à companheira homossexual 
nos termos do artigo 74 da Lei nº. 8.213/91. 

O tratamento da questão, portanto, deve 
ser idêntico ao do concubinato heterossexual: a 
dependência não necessita ser exclusiva, sendo, 
portanto, presumida. Comprovada a união homo-
afetiva, presume-se a dependência econômica da 
autora em relação ao “de cujus”, nos termos do 
§ 4º do artigo 16 da Lei nº. 8.213/91, bem como 
presentes os demais requisitos previstos no artigo 
74, “caput”, da mesma lei, é devido o benefício de 
pensão por morte.

Sob a ótica insuspeita do Supremo Tribunal 
Federal, tem-se o seguinte entendimento:

“EMENTA: UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS 
DO MESMO SEXO. ALTA RELEVÂNCIA SOCIAL E 
JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO 
PERTINENTE ÀS UNIÕES HOMOAFETIVAS. PRE-
TENDIDA QUALIFICAÇÃO DE TAIS UNIÕES 
COMO ENTIDADES FAMILIARES. DOUTRINA. 
ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
1º DA LEI Nº 9.278/96. NORMA LEGAL DERRO-
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GADA PELA SUPERVENIÊNCIA DO ART. 1.723 
DO NOVO CÓDIGO CIVIL (2002), QUE NÃO FOI 
OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NESTA SEDE DE 
CONTROLE ABSTRATO. INVIABILIDADE, POR 
TAL RAZÃO, DA AÇÃO DIRETA. IMPOSSIBILIDA-
DE JURÍDICA, DE OUTRO LADO, DE SE PROCE-
DER À FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA 
DE NORMAS CONSTITUCIONAIS ORIGINÁRIAS 
(CF, ART. 226, § 3º, NO CASO). DOUTRINA. JU-
RISPRUDÊNCIA (STF). NECESSIDADE, CONTU-
DO, DE SE DISCUTIR O TEMA DAS UNIÕES ES-
TÁVEIS HOMOAFETIVAS, INCLUSIVE PARA 
EFEITO DE SUA SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE 
ENTIDADE FAMILIAR: MATÉRIA A SER VEICULA-
DA EM SEDE DE ADPF? DECISÃO: A Associação 
da Parada do Orgulho dos Gays, Lésbicas, Bis-
sexuais e Transgêneros de São Paulo e a Asso-
ciação de Incentivo à Educação e Saúde de São 
Paulo - que sustentam, de um lado, o caráter 
fundamental do direito personalíssimo à orien-
tação sexual e que defendem, de outro, a qua-
lificação jurídica, como entidade familiar, das 
uniões homoafetivas - buscam a declaração de 
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 
9.278/96, que, ao regular o § 3º do art. 226 da 
Constituição, reconheceu, unicamente, como 
entidade familiar, “a união estável entre o ho-
mem e a mulher, configurada na convivência 
pública, contínua e duradoura e estabelecida 
com o objetivo de constituição de família” (gri-
fei). As entidades autoras da presente ação di-
reta apóiam a sua pretensão de inconstitucio-
nalidade na alegação de que a norma ora 
questionada (Lei nº 9.278/96, art. 1º), em cláu-
sula impregnada de conteúdo discriminatório, 
excluiu, injustamente, do âmbito de especial 
proteção que a Lei Fundamental dispensa às 
comunidades familiares, as uniões entre pesso-
as do mesmo sexo pautadas por relações ho-
moafetivas. Impõe-se examinar, preliminar-
mente, se se revela cabível, ou não, no caso, a 
instauração do processo objetivo de fiscaliza-
ção normativa abstrata. É que ocorre, na espé-
cie, circunstância juridicamente relevante que 
não pode deixar de ser considerada, desde 
logo, pelo Relator da causa. Refiro-me ao fato 
de que a norma legal em questão, tal como po-
sitivada, resultou derrogada em face da super-
veniência do novo Código Civil, cujo art. 1.723, 
ao disciplinar o tema da união estável, repro-
duziu, em seus aspectos essenciais, o mesmo 
conteúdo normativo inscrito no ora impugna-
do art. 1º da Lei nº 9.278/96. Uma simples aná-
lise comparativa dos dispositivos ora mencio-
nados, considerada a identidade de seu 

conteúdo material, evidencia que o art. 1.723 
do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) efetiva-
mente derrogou o art. 1º da Lei nº 9.278/96: 
Código Civil (2002) “Art. 1.723. É reconhecida 
como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivên-
cia pública, contínua e duradoura e estabeleci-
da com o objetivo de constituição de família.” 
Lei nº 9.278/96 “Art. 1º. É reconhecida como 
entidade familiar a convivência duradoura, pú-
blica e contínua de um homem e uma mulher, 
estabelecida com objetivo de constituição de 
família.” Extremamente significativa, a tal res-
peito, a observação de CARLOS ROBERTO GON-
ÇALVES (“Direito Civil Brasileiro - Direito de Fa-
mília”, vol. VI/536, item n. 3, 2005, Saraiva): 
“Restaram revogadas as mencionadas Leis n. 
8.971/94 e n. 9.278/96 em face da inclusão da 
matéria no âmbito do Código Civil de 2002, 
que fez significativa mudança, inserindo o títu-
lo referente à união estável no Livro de Família 
e incorporando, em cinco artigos (1.723 a 
1.727), os princípios básicos das aludidas leis, 
bem como introduzindo disposições esparsas 
em outros capítulos quanto a certos efeitos, 
como nos casos de obrigação alimentar (art. 
1.694).” (grifei) A ocorrência da derrogação do 
art. 1º da Lei nº 9.278/96 - também reconheci-
da por diversos autores (HELDER MARTINEZ 
DAL COL, “A União Estável perante o Novo Có-
digo Civil”, “in” RT 818/11-35, 33, item n. 8; RO-
DRIGO DA CUNHA PEREIRA, “Comentários ao 
Novo Código Civil”, vol. XX/3-5, 2004, Forense) 
- torna inviável, na espécie, porque destituído 
de objeto, o próprio controle abstrato concer-
nente ao preceito normativo em questão. É 
que a regra legal ora impugnada na presente 
ação direta já não mais vigorava quando da 
instauração deste processo de fiscalização con-
centrada de constitucionalidade. O reconheci-
mento da inadmissibilidade do processo de 
fiscalização normativa abstrata, nos casos em 
que o ajuizamento da ação direta tenha sido 
precedido - como sucede na espécie - da pró-
pria revogação do ato estatal que se pretende 
impugnar, tem o beneplácito da jurisprudên-
cia desta Corte Suprema (RTJ 105/477, Rel. Min. 
NÉRI DA SILVEIRA - RTJ 111/546, Rel. Min. SOA-
RES MUÑOZ - ADI 784/SC, Rel. Min. MOREIRA 
ALVES): “Constitucional. Representação de in-
constitucionalidade. Não tem objeto, se, antes 
do ajuizamento da argüição, revogada a nor-
ma inquinada de inconstitucional.” (RTJ 
107/928, Rel. Min. DECIO MIRANDA - grifei) “(...) 
também não pode ser a presente ação conhe-
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cida (...), tendo em vista que a jurisprudência 
desta Corte já firmou o princípio (...) de que não 
é admissível a apreciação, em juízo abstrato, da 
constitucionalidade ou da inconstitucionalida-
de de norma jurídica revogada antes da instau-
ração do processo de controle (...).” (RTJ 
145/136, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei) 
Cabe indagar, neste ponto, embora esse pleito 
não tenha sido deduzido pelas entidades auto-
ras, se se mostraria possível, na espécie, o ajui-
zamento de ação direta de inconstitucionalida-
de proposta com o objetivo de questionar a 
validade jurídica do próprio § 3º do art. 226 da 
Constituição da República. A jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal firmou-se no senti-
do de não admitir, em sede de fiscalização nor-
mativa abstrata, o exame de constitucionalida-
de de uma norma constitucional originária, 
como o é aquela inscrita no § 3º do art. 226 da 
Constituição: “- A tese de que há hierarquia en-
tre normas constitucionais originárias dando 
azo à declaração de inconstitucionalidade de 
umas em face de outras é incompossível com o 
sistema de Constituição rígida. - Na atual Carta 
Magna, ‘compete ao Supremo Tribunal Fede-
ral, precipuamente, a guarda da Constituição’ 
(artigo 102, ‘caput’), o que implica dizer que 
essa jurisdição lhe é atribuída para impedir que 
se desrespeite a Constituição como um todo, e 
não para, com relação a ela, exercer o papel de 
fiscal do Poder Constituinte originário, a fim de 
verificar se este teria, ou não, violado os princí-
pios de direito suprapositivo que ele próprio 
havia incluído no texto da mesma Constitui-
ção. - Por outro lado, as cláusulas pétreas não 
podem ser invocadas para sustentação da tese 
da inconstitucionalidade de normas constitu-
cionais inferiores em face de normas constitu-
cionais superiores, porquanto a Constituição 
as prevê apenas como limites ao Poder Consti-
tuinte derivado ao rever ou ao emendar a 
Constituição elaborada pelo Poder Constituin-
te originário, e não como abarcando normas 
cuja observância se impôs ao próprio Poder 
Constituinte originário com relação às outras 
que não sejam consideradas como cláusulas 
pétreas, e, portanto, possam ser emendadas. 
Ação não conhecida, por impossibilidade jurí-
dica do pedido.” (RTJ 163/872-873, Rel. Min. 
MOREIRA ALVES, Pleno - grifei) Vale assinalar, 
ainda, a propósito do tema, que esse entendi-
mento - impossibilidade jurídica de controle 
abstrato de constitucionalidade de normas 
constitucionais originárias - reflete-se, por 
igual, no magistério da doutrina (GILMAR FER-

REIRA MENDES, “Jurisdição Constitucional”, p. 
178, item n. 2, 4ª ed., 2004, Saraiva; ALEXANDRE 
DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpreta-
da”, p. 2.333/2.334, item n. 1.8, 2ª ed., 2003, 
Atlas; OLAVO ALVES FERREIRA, “Controle de 
Constitucionalidade e seus Efeitos”, p. 42, item 
n. 1.3.2.1, 2003, Editora Método; GUILHERME 
PEÑA DE MORAES, “Direito Constitucional - Te-
oria da Constituição”, p. 192, item n. 3.1, 2003, 
Lumen Juris; PAULO BONAVIDES, “Inconstitu-
cionalidade de Preceito Constitucional”, “in” 
“Revista Trimestral de Direito Público”, vol. 
7/58-81, Malheiros; JORGE MIRANDA, “Manual 
de Direito Constitucional”, tomo II/287-288 e 
290-291, item n. 72, 2ª ed., 1988, Coimbra Edi-
tora). Não obstante as razões de ordem estrita-
mente formal, que tornam insuscetível de co-
nhecimento a presente ação direta, mas 
considerando a extrema importância jurídico-
social da matéria - cuja apreciação talvez pu-
desse viabilizar-se em sede de argüição de des-
cumprimento de preceito fundamental -, 
cumpre registrar, quanto à tese sustentada pe-
las entidades autoras, que o magistério da 
doutrina, apoiando-se em valiosa hermenêuti-
ca construtiva, utilizando-se da analogia e in-
vocando princípios fundamentais (como os da 
dignidade da pessoa humana, da liberdade, da 
autodeterminação, da igualdade, do pluralis-
mo, da intimidade, da não-discriminação e da 
busca da felicidade), tem revelado admirável 
percepção do alto significado de que se reves-
tem tanto o reconhecimento do direito perso-
nalíssimo à orientação sexual, de um lado, 
quanto a proclamação da legitimidade ético-
jurídica da união homoafetiva como entidade 
familiar, de outro, em ordem a permitir que se 
extraiam, em favor de parceiros homossexuais, 
relevantes conseqüências no plano do Direito 
e na esfera das relações sociais. Essa visão do 
tema, que tem a virtude de superar, neste iní-
cio de terceiro milênio, incompreensíveis resis-
tências sociais e institucionais fundadas em 
fórmulas preconceituosas inadmissíveis, vem 
sendo externada, como anteriormente enfati-
zado, por eminentes autores, cuja análise de 
tão significativas questões tem colocado em 
evidência, com absoluta correção, a necessida-
de de se atribuir verdadeiro estatuto de cida-
dania às uniões estáveis homoafetivas (LUIZ 
EDSON FACHIN, “Direito de Família - Elemen-
tos críticos à luz do novo Código Civil brasilei-
ro”, p. 119/127, item n. 4, 2003, Renovar; LUIZ 
SALEM VARELLA/IRENE INNWINKL SALEM VA-
RELLA, “Homoerotismo no Direito Brasileiro e 
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Universal - Parceria Civil entre Pessoas do mes-
mo Sexo”, 2000, Agá Juris Editora, ROGER RAU-
PP RIOS, “A Homossexualidade no Direito”, p. 
97/128, item n. 4, 2001, Livraria do Advogado 
Editora - ESMAFE/RS; ANA CARLA HARMATIUK 
MATOS, “União entre Pessoas do mesmo Sexo: 
aspectos jurídicos e sociais”, p. 161/162, Del 
Rey, 2004; VIVIANE GIRARDI, “Famílias Contem-
porâneas, Filiação e Afeto: a possibilidade jurí-
dica da Adoção por Homossexuais”, Livraria do 
Advogado Editora, 2005; TAÍSA RIBEIRO FER-
NANDES, “Uniões Homossexuais: efeitos jurídi-
cos”, Editora Método, São Paulo; JOSÉ CARLOS 
TEIXEIRA GIORGIS, “A Natureza Jurídica da Re-
lação Homoerótica”, “in” “Revista da AJURIS” nº 
88, tomo I, p. 224/252, dez/2002, v.g.). Cumpre 
referir, neste ponto, a notável lição ministrada 
pela eminente Desembargadora MARIA BERE-
NICE DIAS (“União Homossexual: O Preconcei-
to & a Justiça”, p. 71/83 e p. 85/99, 97, 3ª ed., 
2006, Livraria do Advogado Editora), cujas re-
flexões sobre o tema merecem especial desta-
que: “A Constituição outorgou especial prote-
ção à família, independentemente da 
celebração do casamento, bem como às famí-
lias monoparentais. Mas a família não se define 
exclusivamente em razão do vínculo entre um 
homem e uma mulher ou da convivência dos 
ascendentes com seus descendentes. Também 
o convívio de pessoas do mesmo sexo ou de 
sexos diferentes, ligadas por laços afetivos, 
sem conotação sexual, cabe ser reconhecido 
como entidade familiar. A prole ou a capacida-
de procriativa não são essenciais para que a 
convivência de duas pessoas mereça a prote-
ção legal, descabendo deixar fora do conceito 
de família as relações homoafetivas. Presentes 
os requisitos de vida em comum, coabitação, 
mútua assistência, é de se concederem os mes-
mos direitos e se imporem iguais obrigações a 
todos os vínculos de afeto que tenham idênti-
cas características. Enquanto a lei não acompa-
nha a evolução da sociedade, a mudança de 
mentalidade, a evolução do conceito de mora-
lidade, ninguém, muito menos os juízes, pode 
fechar os olhos a essas novas realidades. Postu-
ras preconceituosas ou discriminatórias geram 
grandes injustiças. Descabe confundir ques-
tões jurídicas com questões de caráter moral 
ou de conteúdo meramente religioso. Essa res-
ponsabilidade de ver o novo assumiu a Justiça 
ao emprestar juridicidade às uniões extracon-
jugais. Deve, agora, mostrar igual independên-
cia e coragem quanto às uniões de pessoas do 
mesmo sexo. Ambas são relações afetivas, vín-

culos em que há comprometimento amoroso. 
Assim, impositivo reconhecer a existência de 
um gênero de união estável que comporta 
mais de uma espécie: união estável heteroafe-
tiva e união estável homoafetiva. Ambas mere-
cem ser reconhecidas como entidade familiar. 
Havendo convivência duradoura, pública e 
contínua entre duas pessoas, estabelecida com 
o objetivo de constituição de família, mister re-
conhecer a existência de uma união estável. 
Independente do sexo dos parceiros, fazem jus 
à mesma proteção. Ao menos até que o legisla-
dor regulamente as uniões homoafetiva - como 
já fez a maioria dos países do mundo civilizado 
-, incumbe ao Judiciário emprestar-lhes visibili-
dade e assegurar-lhes os mesmos direitos que 
merecem as demais relações afetivas. Essa é a 
missão fundamental da jurisprudência, que ne-
cessita desempenhar seu papel de agente 
transformador dos estagnados conceitos da 
sociedade. (...).” (grifei) Vale rememorar, final-
mente, ante o caráter seminal de que se acham 
impregnados, notáveis julgamentos, que, ema-
nados do E. Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul e do E. Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região, acham-se consubstancia-
dos em acórdãos assim ementados: “Relação 
homoerótica - União estável - Aplicação dos 
princípios constitucionais da dignidade huma-
na e da igualdade - Analogia - Princípios gerais 
do direito - Visão abrangente das entidades fa-
miliares - Regras de inclusão (...) - Inteligência 
dos arts. 1.723, 1.725 e 1.658 do Código Civil de 
2002 - Precedentes jurisprudenciais. Constitui 
união estável a relação fática entre duas mu-
lheres, configurada na convivência pública, 
contínua, duradoura e estabelecida com o ob-
jetivo de constituir verdadeira família, observa-
dos os deveres de lealdade, respeito e mútua 
assistência. Superados os preconceitos que 
afetam ditas realidades, aplicam-se, os princí-
pios constitucionais da dignidade da pessoa, 
da igualdade, além da analogia e dos princí-
pios gerais do direito, além da contemporânea 
modelagem das entidades familiares em siste-
ma aberto argamassado em regras de inclusão. 
Assim, definida a natureza do convívio, opera-
se a partilha dos bens segundo o regime da 
comunhão parcial. Apelações desprovidas.” 
(Apelação Cível 70005488812, Rel. Des. JOSÉ 
CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, 7ª Câmara Civil - 
grifei) “(...) 6. A exclusão dos benefícios previ-
denciários, em razão da orientação sexual, 
além de discriminatória, retira da proteção es-
tatal pessoas que, por imperativo constitucio-
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nal, deveriam encontrar-se por ela abrangidas. 
7. Ventilar-se a possibilidade de desrespeito ou 
prejuízo a alguém, em função de sua orienta-
ção sexual, seria dispensar tratamento indigno 
ao ser humano. Não se pode, simplesmente, 
ignorar a condição pessoal do indivíduo, legiti-
mamente constitutiva de sua identidade pes-
soal (na qual, sem sombra de dúvida, se inclui a 
orientação sexual), como se tal aspecto não ti-
vesse relação com a dignidade humana. 8. As 
noções de casamento e amor vêm mudando 
ao longo da história ocidental, assumindo con-
tornos e formas de manifestação e institucio-
nalização plurívocos e multifacetados, que 
num movimento de transformação permanen-
te colocam homens e mulheres em face de dis-
tintas possibilidades de materialização das tro-
cas afetivas e sexuais. 9. A aceitação das uniões 
homossexuais é um fenômeno mundial - em 
alguns países de forma mais implícita - com o 
alargamento da compreensão do conceito de 
família dentro das regras já existentes; em ou-
tros de maneira explícita, com a modificação 
do ordenamento jurídico feita de modo a abar-
car legalmente a união afetiva entre pessoas 
do mesmo sexo. 10. O Poder Judiciário não 
pode se fechar às transformações sociais, que, 
pela sua própria dinâmica, muitas vezes se an-
tecipam às modificações legislativas. 11. Uma 
vez reconhecida, numa interpretação dos prin-
cípios norteadores da constituição pátria, a 
união entre homossexuais como possível de 
ser abarcada dentro do conceito de entidade 
familiar e afastados quaisquer impedimentos 
de natureza atuarial, deve a relação da Previ-
dência para com os casais de mesmo sexo dar-
se nos mesmos moldes das uniões estáveis 
entre heterossexuais, devendo ser exigido dos 
primeiros o mesmo que se exige dos segundos 
para fins de comprovação do vínculo afetivo e 
dependência econômica presumida entre os 
casais (...), quando do processamento dos pedi-
dos de pensão por morte e auxílio-reclusão.” 
(Revista do TRF/4ª Região, vol. 57/309-348, 310, 
Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira - 
grifei) Concluo a minha decisão. E, ao fazê-lo, 
não posso deixar de considerar que a ocorrên-
cia de insuperável razão de ordem formal (esta 
ADIN impugna norma legal já revogada) torna 
inviável a presente ação direta, o que me leva a 
declarar extinto este processo (RTJ 139/53 - RTJ 
168/174-175), ainda que se trate, como na es-
pécie, de processo de fiscalização normativa 
abstrata (RTJ 139/67), sem prejuízo, no entan-
to, da utilização de meio processual adequado 

à discussão, “in abstracto” - considerado o que 
dispõe o art. 1.723 do Código Civil -, da relevan-
tíssima tese pertinente ao reconhecimento, 
como entidade familiar, das uniões estáveis 
homoafetivas. Arquivem-se os presentes au-
tos”. (STF - ADI 3300 MC, Relator(a): Min. CELSO 
DE MELLO, julgado em 03/02/2006, publicado 
em DJ 09/02/2006 PP-00006 RTJ VOL-00200-01 
PP-00271 RDDP n. 37, 2006, p. 174-176 RCJ v. 
20, n. 128, 2006, p. 53-60 RSJADV jul., 2007, p. 
44-46) (g.n.).”

Na mesma linha de entendimento, trilha a 
sábia jurisprudência do Superior Tribunal de Jus-
tiça – STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDEN-
CIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.

RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. POSSI-
BILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MINIS-
TÉRIO PÚBLICO. PARTE LEGÍTIMA.

1 - A teor do disposto no art. 127 da 
Constituição Federal, “ O Ministério Público é 
instituição permanente, essencial à função ju-
risdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático de 
direito e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis.” In casu, ocorre reivindicação 
de pessoa, em prol de tratamento igualitário 
quanto a direitos fundamentais, o que  induz à 
legitimidade do Ministério Público, para  inter-
vir no processo, como o fez.

2 - No tocante à violação ao artigo 535 
do Código de Processo Civil, uma vez admitida 
a intervenção ministerial, quadra assinalar que 
o acórdão embargado não possui vício algum 
a ser sanado por meio de embargos de decla-
ração; os embargos interpostos, em verdade, 
sutilmente se aprestam a rediscutir questões 
apreciadas no v.acórdão; não cabendo, toda-
via, redecidir, nessa trilha, quando é da índole 
do recurso apenas reexprimir, no dizer peculiar 
de PONTES DE MIRANDA, que a jurisprudência 
consagra, arredando, sistematicamente, em-
bargos declaratórios, com feição, mesmo dissi-
mulada, de infringentes.

3 - A pensão por morte é : “o benefício 
previdenciário devido ao conjunto dos de-
pendentes do segurado falecido - a chamada 
família previdenciária - no exercício de sua ati-
vidade ou não ( neste caso, desde que mantida 
a qualidade de segurado), ou, ainda, quando 
ele já se encontrava em percepção de apo-
sentadoria. O benefício é uma prestação pre-
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videnciária continuada, de caráter substitutivo, 
destinado a suprir, ou pelo menos,  a minimizar 
a falta daqueles que proviam as necessidades 
econômicas dos dependentes. “ (Rocha, Da-
niel Machado da, Comentários à lei de benefí-
cios da previdência social/Daniel Machado da 
Rocha, José Paulo Baltazar Júnior. 4. ed.Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 
2004. p.251).

4 - Em que pesem as alegações do recorrente 
quanto à violação do art. 226, §3º, da Constituição 
Federal, convém mencionar que a ofensa a  artigo 
da Constituição Federal não pode ser analisada 
por este Sodalício, na medida em que tal mister é 
atribuição exclusiva do Pretório Excelso. Somente 
por amor ao debate, porém, de tal preceito não  
depende, obrigatoriamente,  o desate da lide, eis 
que não diz respeito ao âmbito previdenciário, 
inserindo-se no capítulo ‘Da Família’. Face a essa 
visualização, a aplicação do direito à espécie se 
fará à luz de diversos preceitos constitucionais, 
não apenas do art. 226, §3º da Constituição Fede-
ral, levando a que, em seguida, se possa aplicar o 
direito ao caso em análise.

5 -  Diante do § 3º do art. 16 da Lei n. 8.213/91, 
verifica-se que o que o legislador pretendeu foi, 
em verdade, ali gizar o conceito de entidade fami-
liar,  a partir do modelo da união estável, com vis-
ta ao direito previdenciário, sem exclusão, porém,  
da relação homoafetiva.

6- Por ser a pensão por morte um benefí-
cio previdenciário, que visa suprir as necessida-
des básicas dos dependentes do segurado, no 
sentido de lhes assegurar a subsistência, há que 
interpretar os respectivos preceitos partindo da 
própria Carta Política de 1988 que, assim estabe-
leceu, em comando específico: “ Art. 201- Os pla-
nos de previdência social, mediante contribuição, 
atenderão, nos termos da lei, a: [...] V - pensão por 
morte de segurado, homem ou mulher, ao cônju-
ge ou companheiro e dependentes, obedecido o 
disposto no § 2 º. “ 7 - Não houve, pois, de parte 
do constituinte, exclusão dos relacionamentos 
homoafetivos, com vista à produção de efeitos no 
campo do direito previdenciário, configurando-se 
mera lacuna, que deverá ser preenchida  a partir 
de outras fontes do direito.

8 - Outrossim, o próprio INSS, tratando da 
matéria, regulou, através da Instrução Normati-
va n. 25 de 07/06/2000, os procedimentos com 
vista à concessão de benefício ao companheiro 
ou companheira homossexual,  para atender a 
determinação judicial expedida pela juíza Simo-
ne Barbasin Fortes, da Terceira Vara Previdenciá-
ria de Porto Alegre, ao deferir medida liminar na 
Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0, com 
eficácia erga omnes. Mais do que razoável, pois, 
estender-se tal orientação, para alcançar situações 
idênticas, merecedoras do mesmo tratamento 9 - 
Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp 395.904/RS, Rel. Ministro  HÉLIO 
QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 
13/12/2005, DJ 06/02/2006 p. 365) (g.n.).

E, em idêntica linha, o Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região:

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PEN-
SÃO POR MORTE DE SERVIDOR. RELAÇÃO HOMO-
AFETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 3º, IV, DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 17, I, “C”, DA LEI Nº 8.112/90. 

1. Havendo nos autos provas de sobejo na 
direção da constatação de que o requerente viveu 
em união homoafetiva com o ex-servidor falecido, 
durante mais de cinqüenta anos, coabitando no 
mesmo endereço, mantendo cartão de crédito e 
conta bancária conjunta, além de se apresenta-
rem no convívio social, assumindo publicamente 
a condição de companheiros, é de ser reconheci-
da a união estável, nos termos da Lei Maior e da 
8.112/90.2. A lei, só por si, não extingue compor-
tamentos racistas, preconceituosos, discriminató-
rios ou mesmo criminosos, necessitando, antes, 
de uma conscientização da coletividade sobre 
serem odiosas as condutas assim tipificadas. Não 
é a falta de uma lei específica sobre o reconheci-
mento das uniões homoafetivas que vai alijar o 
requerente do seu direito de obter, comprovados 
os requisitos objetivos da união (convivência, re-
lação amorosa, dependência econômica e publici-
dade da condição), o reconhecimento da existên-
cia de uma união estável propiciadora da pensão 
por morte requestada.3. Ademais, o art. 3º, IV, da 
Constituição Federal, consagra o princípio da não-
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discriminação, impondo ao legislador ordinário a 
necessidade de obediência a tal preceito por oca-
sião de sua atuação legiferante, e possibilitando 
ao Poder Judiciário a observação dessa diretriz 
na interpretação e aplicação do direito posto no 
caso concreto.5. Assim, a correta inteligência do 
art. 217, I, “c”, da Lei nº 8.112/90 há de ser compre-
endida no sentido de que também nas relações 
homoafetivas existe o direito à pensão por morte 
instituída pelo servidor falecido.6. Apelação des-
provida.7. Remessa oficial parcialmente provida.”

(AC 2002.38.00.043831-2/MG, Rel. De-

sembargadora Federal Neuza Maria Alves Da 

Silva, Segunda Turma,DJ p.25 de 19/01/2007) 

(g.n.).”

Em conclusão, certo é que o Judiciário, no 
papel de pacificador das relações sociais, deve se 
adequar à realidade e às transformações observa-
das na sociedade, não podendo haver discrimina-
ções em razão da raça, cor, idade e, ainda mais, em 
razão da opção sexual, devendo ser observados, 
ao revés, os princípios constitucionais da dignida-
de da pessoa humana (art. 1o, III); da igualdade, da 
liberdade (art. 5o, caput) e da não discriminação 
(art. 3o, IV). -Assim, a norma prevista no art. 226, 
§ 3º, da CF deve ser interpretada extensivamen-
te a ponto de reconhecer a relação homoafetiva 
como capaz de possuir todos os requisitos para 
a configuração de uma entidade familiar, como a 
estabilidade, fidelidade, afetividade e intenção de 
se tornar família. 
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AS AçÕES EXPROPRIATÓRIAS E O NOVO REGRAMENTO 
INSTITUÍDO PELA LEI 11.960/09

Juiz Federal José Valterson de Lima

INTRODUçãO

A Constituição da República, ao tratar do po-
der do Estado de desapropriar por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, assegura 
o direito do expropriado à prévia e justa indeniza-
ção (CF/88, art. 5º, XXIV).

Por força da referida garantia constitucional, 
a indenização paga pelo expropriante deve com-
preender o valor do bem e de suas benfeitorias, os 
danos emergentes, os lucros cessantes, a correção 
monetária, os juros compensatórios, os juros mo-
ratórios, os honorários advocatícios, entre outras 
verbas necessárias à completa recomposição do 
patrimônio do expropriado.

Ante a recente inovação instituída pela Lei 
11.960/09, faremos algumas considerações sobre 
a inclusão de juros e atualização monetária nas 
indenizações objeto de sentenças proferidas em 
ações expropriatórias, que, no âmbito da Justiça 
Federal, versam principalmente sobre imóveis ru-
rais.

A CORREçãO MONETÁRIA

A correção monetária nas ações expropria-
tórias não apresenta particularidade de monta. 
Tal como ocorre com a generalidade das conde-
nações judiciais, trata-se de verba destinada à re-
composição do poder de compra da moeda, não 
representando qualquer ganho para o expropria-
do. Sua incidência está prevista no art. 26, §2º, do 
Decreto-lei 3.365/41 (Lei Geral das Desapropria-
ções), in verbis:

Art. 26. No valor da indenização, que será 
contemporâneo da avaliação, não se incluirão 
os direitos de terceiros contra o expropriado. 

(...)

§ 2º Decorrido prazo superior a um 
ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, 
antes da decisão final, determinará a correção 
monetária do valor apurado, conforme índice 
que será fixado, trimestralmente, pela Secreta-
ria de Planejamento da Presidência da Repúbli-
ca. (Redação dada pela Lei nº 6.306, de 1978) 
(grifei)

Após muita controvérsia na jurisprudência, 
consolidou-se a orientação segundo a qual o dis-
positivo em tela restou revogado pelo art. 1º da 
Lei 6.899/91, que assegura a atualização monetá-
ria de qualquer débito resultante de decisão judi-
cial, independentemente da limitação temporal 
aludida na Lei Expropriatória. Entende-se, hoje 
em dia, que a referida verba será devida sempre 
a partir da data do laudo, podendo, se necessário, 
incidir por mais de uma vez. Nesse sentido, é itera-
tiva a jurisprudência do STF e do STJ, conforme se 
verifica dos seguintes enunciados:

ENUNCIADO STF Nº 561 - EM DESAPRO-
PRIAÇÃO, É DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA 
ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DA IN-
DENIZAÇÃO, DEVENDO PROCEDER-SE À ATUA-
LIZAÇÃO DO CÁLCULO, AINDA QUE POR MAIS 
DE UMA VEZ.

ENUNCIADO STJ 67 - NA DESAPRO-
PRIAÇÃO, CABE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA, 
AINDA QUE POR MAIS DE UMA VEZ, INDEPEN-
DENTE DO DECURSO DE PRAZO SUPERIOR 
A UM ANO ENTRE O CALCULO E O EFETIVO 
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. (grifei)

OS JUROS COMPENSATÓRIOS

Os juros compensatórios ou remuneratórios 
são devidos nos casos em que haja o deferimento 
da imissão provisória na posse do imóvel, tendo a 
sua incidência o objetivo de compensar a perda 
antecipada de um dos poderes inerentes ao domí-
nio. Nesse sentido, são, em regra, equivalentes aos 
lucros cessantes, embora com estes não guardem 
relação exata (STF RE 123192). Sua incidência, 
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como se percebe, é regida pelo mesmo princípio 
que orientou o legislador a autorizar a cobrança 
de juros no empréstimo de coisas fungíveis (Códi-
go Civil, art. 591), qual seja o intuito de compensar 
o credor pelo período em que o seu capital ficou 
empatado. 

Os parâmetros para o cálculo dos juros com-
pensatórios foram inicialmente fixados pela juris-
prudência, conforme se verifica dos Enunciados 
nº 164 e 618 da súmula de jurisprudência do STF, 
bem como dos Enunciados nº 69 e 113 do STJ, in 
verbis:

ENUNCIADO STF Nº 164 - NO PROCES-
SO DE DESAPROPRIAÇÃO, SÃO DEVIDOS JU-
ROS COMPENSATÓRIOS DESDE A ANTECIPADA 
IMISSÃO DE POSSE, ORDENADA PELO JUIZ, 
POR MOTIVO DE URGÊNCIA.

ENUNCIADO STF Nº 618 - NA DESAPRO-
PRIAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, A TAXA DOS 
JUROS COMPENSATÓRIOS É DE 12% (DOZE 
POR CENTO) AO ANO2. 

ENUNCIADO STJ 69 - NA DESAPROPRIA-
ÇÃO DIRETA, OS JUROS COMPENSATORIOS 
SÃO DEVIDOS DESDE A ANTECIPADA IMISSÃO 
NA POSSE E, NA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, 
A PARTIR DA EFETIVA OCUPAÇÃO DO IMOVEL.

ENUNCIADO STJ 113 - OS JUROS COM-
PENSATORIOS, NA DESAPROPRIAÇÃO DIRETA, 
INCIDEM A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE, 
CALCULADOS SOBRE O VALOR DA INDENIZA-
ÇÃO, CORRIGIDO MONETARIAMENTE.

Posteriormente, a matéria recebeu tratamen-
to legislativo com a edição da Medida Provisória 
1.577/97 (atualmente MP 2.183-56/2001), que em 
uma de suas reedições acrescentou ao Decreto-lei 
3.365/41 o art. 15-A, in verbis:

Art. 15-A No caso de imissão prévia na 
posse, na desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública e interesse social, inclusive 
para fins de reforma agrária, havendo diver-
gência entre o preço ofertado em juízo e o va-
lor do bem, fixado na sentença, expressos em 
termos reais, incidirão juros compensatórios 
de até seis por cento ao ano sobre o valor da 
diferença eventualmente apurada, a contar da 

imissão na posse, vedado o cálculo de juros 
compostos. 

§ 1o Os juros compensatórios destinam-
se, apenas, a compensar a perda de renda com-
provadamente sofrida pelo proprietário. 

§ 2o Não serão devidos juros compen-
satórios quando o imóvel possuir graus de uti-
lização da terra e de eficiência na exploração 
iguais a zero. 

§ 3o O disposto no caput deste artigo 
aplica-se também às ações ordinárias de inde-
nização por apossamento administrativo ou de-
sapropriação indireta, bem assim às ações que 
visem a indenização por restrições decorrentes 
de atos do Poder Público, em especial aqueles 
destinados à proteção ambiental, incidindo os 
juros sobre o valor fixado na sentença. 

§ 4o  Nas ações referidas no § 3o, não será 
o Poder Público onerado por juros compensa-
tórios relativos a período anterior à aquisição 
da propriedade ou posse titulada pelo autor da 
ação.” (grifei)

Como se pode ver, pretendeu o Governo Fe-
deral, através do ato normativo em tela, restringir 
o direito indenizatório dos expropriados, notada-
mente pela redução do percentual dos juros com-
pensatórios para seis por cento ao ano, bem como 
pela vedação à incidência de juros compostos.

Referida tentativa foi, em grande parte, re-
chaçada pelo STF, por ocasião do julgamento de 
medida cautelar requerida na ADIN nº 2.332-2, no 
qual a Suprema Corte, considerando relevante a 
argüição de inconstitucionalidade por ofensa à in-
terpretação constitucional que havia dado através 
do Verbete 618 da sua Súmula de jurisprudência, 
deferiu a liminar vindicada para suspender a ex-
pressão “de até seis por cento ao ano”, contida no 
caput do art. 15-A, acima transcrito. 

No mesmo julgamento, o STF assentou que a 
base de cálculo dos juros compensatórios deveria 
ser a diferença positiva eventualmente apurada 
entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do 
bem fixado na sentença, tendo, ainda, considera-
do ofensivas ao principio constitucional da justa 
indenização as restrições contidas nos §§ 1º, 2º e 
4º do mesmo artigo, mantendo o entendimento 
segundo o qual os juros compensatórios são de-
vidos, independentemente de o imóvel desapro-
priado produzir, ou não, renda.

2 Os juros compensatórios de 12% ao ano estavam de acordo com 
o limete fixado no art. 1º do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura).
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Em face do referido julgamento, voltaram 
os juízes e tribunais pátrios a adotar a orientação 
constante do Enunciado STF nº 618, que, como vis-
to, fixou o percentual de doze por cento ao ano.

OS JUROS MORATÓRIOS

Os juros moratórios se constituem em inde-
nização que é paga ao expropriado pelo atraso no 
pagamento do valor fixado na sentença.

Ante a ausência de regramento específico, 
seus contornos foram igualmente desenhados 
pela jurisprudência, notadamente pelo STJ, que, 
baseado no art. 1.063 do Código Civil de 1916, fir-
mou o entendimento segundo o qual são eles de-
vidos, na desapropriação direta ou indireta, desde 
o transito em julgado da sentença, no percentual 
de 6% ao ano3. 

Tal como aconteceu com os juros compen-
satórios, a matéria atinente aos juros moratórios 
recebeu disciplina legal específica com a edição 
da Medida Provisória 1.577/97 e suas sucessivas 
reedições, por força das quais foi inserido, no De-
creto-lei 3.365/41, o art. 15-B, in verbis:

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 
15-A, os juros moratórios destinam-se a recom-
por a perda decorrente do atraso no efetivo pa-
gamento da indenização fixada na decisão fi-
nal de mérito, e somente serão devidos à razão 
de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de 
janeiro do exercício seguinte àquele em que 
o pagamento deveria ser feito, nos termos 
do art. 100 da Constituição. (grifei)

Aqui, o propósito restritivo do Governo ma-
terializou-se mediante a postergação do termo 
a quo para a contagem dos referidos juros, que, 
como visto, considerava-se devidos desde o trân-
sito em julgado da sentença condenatória. É de 
se reconhecer, entretanto, que, nesse ponto, a le-
gislação provisória em tela veio apenas adequar a 
disciplina da matéria à orientação do STF segundo 
a qual não há mora do ente público durante o pra-
zo para a quitação do precatório previsto no art. 

100 da Constituição Federal. Se algum reparo me-
rece o dispositivo, diz ele respeito à previsão de 
percentual variável, notadamente por não ter sido 
acompanhada de parâmetros capazes de nortear 
a atuação do magistrado na graduação desse per-
centual.

DA INOVAçãO INSTITUÍDA PELA LEI 
11.960/09

Antes mesmo do pronunciamento definitivo 
da Suprema Corte sobre a constitucionalidade das 
restrições impostas a partir da MP 1.577/97, o Go-
verno Federal aproveitou o ensejo da conversão 
em lei da MP 447/09, para, de maneira sub-reptí-
cia, 4introduzir o art. 5º na nova Lei 11.960/09, al-
terando o art. 1º-F da Lei no 9.494/97, que passou 
a viger com a seguinte redação:

“Art. 1o-F.  Nas condenações impostas à 
Fazenda Pública, independentemente de sua 
natureza e para fins de atualização monetária, 
remuneração do capital e compensação da 
mora, haverá a incidência uma única vez, até 
o efetivo pagamento, dos índices oficiais de 
remuneração básica e juros aplicados à cader-
neta de poupança.” (NR)

Embora o dispositivo em tela pareça se di-
rigir a qualquer condenação imposta à Fazenda 
Pública, é clara a intenção de restringir, especial-
mente, e de maneira ainda mais intensa, as inde-
nizações decorrentes das ações expropriatórias, 
que são, certamente, as que concentram os casos 
mais expressivos de incidência conjunta de juros 
compensatórios e moratórios. O instrumento para 
tanto utilizado foi a instituição da incidência úni-
ca de correção monetária e de juros, sendo que, 
para estes, restou estabelecido (ainda que nas 
entrelinhas) que o índice aplicável à caderneta de 
poupança, a um só tempo, compensaria a perda 
antecipada da posse e indenizaria o atraso no pa-
gamento.

Tenho, entretanto, que a norma em tela, por 
ser geral, não poderá prevalecer sobre as normas 
específicas veiculadas pelo Decreto-lei 3.365/41, 

3 Ver Enunciado STJ nº 70
4 O procedimento ardiloso do Governo Federal ficou conhecido 

como emenda contrabando.
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as quais estabelecem a incidência distinta de juros 
compensatórios e moratórios nas desapropria-
ções, devendo ser aplicadas com observância da 
interpretação que lhes foi conferida pelo STF, na 
ADIN nº 2.332-2, antes referida.

Todavia, admitindo que o critério da especia-
lidade não constitua óbice à revogação das nor-
mas específicas do Decreto-lei 3.365/41, imperio-
so será investigar se a Lei nova não atenta contra a 
cláusula constitucional da indenização justa que, 
como visto, rege as ações expropriatórias, sendo 
insuscetível de restrição por dispositivo infracons-
titucional.

No que se refere à correção monetária, a ado-
ção da nova sistemática, consistente na incidência 
única do respectivo índice por ocasião do efetivo 
pagamento, aparentemente, objetiva apenas evi-
tar a perpetuação das dívidas com a expedição de 
sucessivos precatórios complementares, tal como 
ocorria na vigência da redação original do art. 100, 
§1º, da CF/88. 5Não se vislumbra, nesse procedi-
mento, qualquer ofensa à garantia da indenização 
justa. 

Todavia, deverá o INCRA, nas ações expro-
priatórias para fins de reforma agrária, em que 
parte do título se executa mediante a expedição 
dos chamados TDA’s complementares (terra nua 
e acessões), atualizar os cálculos elaborados pela 
Contadoria do Juízo na data da efetiva expedição 
dos títulos, haja vista ser relativamente comum 
que as procuradorias estaduais, intimadas a expe-
di-los, formem verdadeiros processos administra-
tivos que são enviados à Coordenação Judicial da 
Autarquia, em Brasília, onde, não raro, se volta a 
questionar um ou outro elemento da conta, atra-
sando bastante a satisfação do crédito ali expres-
so6. 

Já no que se refere aos juros, a incidência 
única do índice aplicado às cadernetas de pou-

pança implicará na supressão total dos juros de 
mora (que como regra não incidem sobre tais de-
pósitos), assim como na redução pela metade do 
percentual dos juros compensatórios (que na ca-
derneta de poupança é de apenas seis por cento 
ao ano). Com esse procedimento, também restará 
suprimida a incidência de juros moratórios sobre 
juros compensatórios, que já é da tradição de nos-
so ordenamento jurídico. 

Neste ponto, observa-se que não bastou ao 
Governo a proibição da incidência de juros com-
postos já instituída pelas medidas provisórias an-
teriores, e que havia passado pelo crivo do STF.  
Desta feita, suprimiram-se completamente os ju-
ros moratórios, que, repita-se, não incidem ordi-
nariamente sobre os depósitos em caderneta de 
poupança. 

Nesse contexto, a previsão do art. 1º-F acima 
transcrito, no sentido de que os juros da poupança 
(que são exclusivamente remuneratórios) incidi-
rão “para fins de (...) remuneração do capital e com-
pensação da mora”, não passa de recurso retórico 
tendente a conferir ao dispositivo a aparência de 
constitucionalidade. A propósito, observa-se que, 
nas ações em que poupadores reclamam a corre-
ção dos saldos de suas cadernetas de poupança 
pelos índices expurgados pelo plano verão, as 
instituições financeiras depositárias são em regra 
condenadas não só ao pagamento dos juros com-
pensatórios previstos nos contratos de depósito, 
mas igualmente ao pagamento de juros morató-
rios, calculados em separado, a partir da citação,   
7o que não seria necessário se os juros ordinaria-
mente creditados fossem idôneos à satisfação de 
ambas as finalidades.

Ocorre, todavia, que a tentação de restringir 
o direito dos expropriados é muito grande. Afinal, 
mantido o novo regramento, pagaria o expro-
priante, em vez de 18% a título de juros (12% de 
juros compensatórios mais 6% de juros morató-
rios, incidindo estes de forma composta), tão so-

5 Até a vigência da EC nº 30/2000, que instituiu a atualização 
até a data do pagamento, os débitos da Fazenda Pública eram 
corrigidos somente até a expedição do precatório, de modo que, 
por ocasião do efetivo pagamento, no exercício seguinte, já se 
encontravam defasados em pelo menos seis meses.

6 Nesses casos, o ente público estará em mora a partir do termo final 
assinalado pelo Juiz para a emissão dos TDA’s complementares, 
já que inaplicável o art. 100 da CF/88.

7Nesse sentido: AC 2006.38.14.009010-8/MG; Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES  Órgão 
Julgador: TRF1 SEXTA TURMA  Publicação: 08/09/2009 e DJFI p. 
153
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mente 6%, que é o percentual atualmente aplica-

do à caderneta de poupança. 

Mas é importante considerar que os juros 

compensatórios e moratórios possuem fatos ge-

radores e termos iniciais de vigência distintos, o 

que, ao mesmo tempo em que justifica a metodo-

logia composta de cálculo, inviabiliza a incidência 

única prevista no novo Diploma legislativo. 

De fato, descabida se mostra qualquer alega-

ção no sentido de que a incidência de juros mo-

ratórios sobre juros compensatórios representaria 

capitalização indevida, notadamente porque uma 

correta interpretação das normas que regem a 

matéria evidencia que a vedação a esse respeito 

só faz sentido em se tratando de juros da mesma 

espécie. Nesse sentido, confira-se os seguintes 

enunciados da súmula de jurisprudência do STJ:

ENUNCIADO Nº 12 - EM DESAPROPRIA-

ÇÃO, SÃO CUMULAVEIS JUROS COMPENSATO-

RIOS E MORATORIOS.

ENUNCIADO Nº 102 - A INCIDENCIA DOS 

JUROS MORATORIOS SOBRE OS COMPENSA-

TORIOS, NAS AÇÕES EXPROPRIATORIAS, NÃO 

CONSTITUI ANATOCISMO VEDADO EM LEI.

Assim sendo, ainda que se admita que o con-

texto econômico foi consideravelmente alterado 

nos últimos tempos, e que não mais existe justa 

causa para o pagamento de juros compensatórios 

no percentual de doze por cento ao ano,   8há que 

se reconhecer que a manutenção da incidência 

em separado de juros compensatórios e morató-

rios, inclusive mediante a adoção da metodologia 

composta, e ainda que com percentual mais mo-

desto, é a única forma capaz de prestigiar o princí-

pio constitucional da indenização justa.

CONCLUSÕES 

De tudo o que foi exposto, pode-se concluir 
que:

1. A Lei 11.960/09, que veiculou regra geral, 
não revogou os dispositivos específicos da Lei Ge-
ral das Desapropriações;

2. Admitindo que tal revogação tenha, de 
fato, ocorrido, haverá que se reconhecer que a 
incidência única de correção monetária, por oca-
sião do pagamento, está em consonância com a 
norma insculpida no art. 100, §1º, da CF/88, não 
havendo qualquer ofensa à garantia constitucio-
nal da indenização justa;

3. Ainda nessa hipótese, deverá o INCRA, nas 
ações expropriatórias para fins de reforma agrária, 
no que se refere à terra nua e acessões, atualizar 
os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo 
até a data da efetiva expedição dos TDA’s com-
plementares, de modo a que a indenização seja 
completa, ou seja, que não reste qualquer resíduo 
pendente de pagamento;

4. A incidência única dos juros da poupan-
ça de que trata a nova Lei só poderá ser reputada 
constitucional se entendida como vedação à capi-
talização de juros da mesma espécie, não poden-
do jamais impedir a incidência de juros moratórios 
sobre juros compensatórios, que são de espécies 
distintas.

8 No julgamento da medida cautelar requerida na ADIN 2.332-2, 
os Ministros Moreira Alves, relator, Ellen Gracie, Nelson Jobim e 
Celso de Mello, que foram vencidos, admitiram que a modificação 
das circunstâncias econômicas poderia justificar a alteração do 
percentual dos juros compensatórios.
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COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL E TEORIA GERAL DO 
DIREITO

Juiz Federal Juliano Taveira Bernardes

SUMÁRIO: I – Apresentação. II – Sistemas 
jurídicos. 1. Sistemas normativos jurídicos. 2. 
Caráter estático e dinâmico dos sistemas ju-
rídicos. 3. Pressupostos de desenvolvimento 
dos sistemas jurídicos. 4. Existência das normas 
jurídicas. 5. Validade das normas jurídicas. 6. In-
constitucionalidade: caso de inexistência ou de 
invalidade? 7. Existência/pertinência e validade 
vs. aplicabilidade normativas. III – Decisões ju-
diciais e sistemas jurídicos. 1. Juízes “criam” di-
reito? 2. Decisão judicial e “criação” de normas 
individuais. IV - Coisa julgada inconstitucional. 
1. Definições prévias. 2. Inconstitucionalidade 
e coisa julgada. 3. Coisa julgada inconstitucio-
nal: inexistência ou invalidade? 4. Posição do 
STF. 5. Princípios constitucionais aplicáveis em 
matéria de desconstituição da coisa julgada in-
constitucional

I – Apresentação

O problema da coisa julgada inconstitucional 
desperta crescente atenção, sobretudo de proces-
sualistas. Todavia, embora o instituto da coisa jul-
gada seja mesmo eminentemente processual, as 
discussões a respeito do tema, quando envolvem 
questões de desconformidade constitucional, não 
podem fazer-se trancafiadas no campo do direito 
processual. Devem ser acompanhadas do exame 
de temas relacionados à teoria geral do direito e, 
obviamente, ao direito constitucional. Sem isso, 
contra-sensos e equívocos são inevitáveis, até 
mesmo por parte de renomados nomes do pro-
cesso civil.

O desenvolvimento deste estudo é feito em 
três partes. Na primeira, serão feitas considera-
ções resumidas sobre a definição e o funciona-
mento dos sistemas jurídicos; na segunda, sobre 
o papel inovador das decisões judiciais nos siste-
mas jurídicos; e na terceira, sobre a coisa julgada 
inconstitucional e suas relações de existência e de 
validade normativas, bem como acerca dos princí-
pios constitucionais aplicáveis em matéria de des-
constituição da coisa julgada inconstitucional.

II - Sistemas jurídicos

1. Sistemas normativos jurídicos

“Sistema” significa reunião de elementos 
distintos e relacionados entre si, conforme dois 
requisitos: ordem e unidade1. Nos sistemas norma-
tivos, os elementos que os compõem são normas 
(normas morais, sociais, religiosas, jurídicas). Já no 
caso dos sistemas normativos jurídicos, os elemen-
tos são normas também jurídicas   – i.e., o produto 
da interpretação de formulações lingüísticas que, 
produzidas num contexto institucionalizado, pro-
íbem, ordenam ou permitem determinadas con-
dutas humanas2.

Contudo, se os sistemas jurídicos são con-
junto “ordenado” de normas jurídicas, devem 
abranger não só as normas propriamente ditas, 
como também as normas que tratam dos próprios 

1 Segundo CANARIS, para caracterizar um sistema normativo, 
é preciso haver ordenação e unidade. A ordem sistêmica do 
direito provém da adstrição dos agentes políticos à exigência de 
proceder com adequação (regra da adequação valorativa), isto 
é, de acordo com o reconhecido postulado de justiça segundo 
o qual se deve tratar o igual de modo igual, e o diferente de 
forma diferente, à medida da diferença entre eles. Já a unidade 
radica na preocupação em garantir a ausência de contradições 
da ordem jurídica, de forma a realizar a chamada “tendência 
generalizadora” da justiça. Cf. CANARIS, Claus-Wilhelm. 
Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 
Trad. A. Menezes Cordeiro. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbekian. 2002, p. 14 e segs.

2  Como ensina BULYGIN e MENDONCA, os “problemas estruturais 
dos sistemas jurídicos (incompletude, incoerência e redundância) 
só podem ser elevados ao nível das normas, é dizer, das 
formulações normativas interpretadas e, por tanto, dotadas 
de um significado definido” (BULYGIN, Eugenio; MENDONCA, 
Daniel. Normas y sistemas normativos. Madrid: Marcial Pons, 
2005, p. 44). No mesmo sentido, GUASTINI critica a concepção 
de ordenamento jurídico composto por normas dissociadas 
das interpretação. Em resumo, diz que “desejando representar 
os ordenamentos jurídicos como conjuntos de normas, a rigor 
ocorreria rever as noções correntes de ato normativo e de fonte 
de direito. Em particular, no grupo dos atos normativos deveria 
estar inclusa também a interpretação. Porque a legislação 
produz não propriamente normas, mas somente disposições, 
textos normativos: as normas nascem não já da legislação, 
mas sobretudo da combinação de legislação e interpretação” 
(GUASTINI, Riccardo. Teoria e dogmatica delle fonti. Milano: 
Giuffrè, 1998, p. 138, rodapé).  
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Todavia, das normas gerais produzidas por 
processos dinâmicos de criação de normativa é 
possível extrair normas particulares por meio de 
deduções lógicas8. Assim,  como nenhum sistema 
jurídico está resumido às normas que concedem 
competências para editar outras normas, de todos 
eles fazem parte, também – e ainda que implicita-
mente –, as normas extraídas de outras normas, 
por meio de operações lógicas9. Essa a razão por 
que qualquer sistema normativo jurídico pode ser 
visto tanto de uma perspectiva estática quanto di-
nâmica. 

De outro lado, a identificação de algum sis-
tema jurídico tem de partir de um ponto temporal 
determinado, pois os atos de promulgação e de 
derrogação de normas fazem com que o conjun-
to normativo original deixe de ser o mesmo10. Daí 

pressuposta, mas porque é criada por uma forma determinada 
– em última análise, por uma forma fixada por uma norma 
fundamental pressuposta. Por isso, e somente por isso, pertence 
ela à ordem jurídica cujas normas são criadas de conformidade 
com esta norma fundamental.” (Teoria pura..., p. 273.)

8  O próprio KELSEN disse: “O princípio estático e o princípio 
dinâmico estão reunidos numa e na mesma norma quando a 
norma fundamental pressuposta se limita, segundo o princípio 
dinâmico, a conferir poder a uma autoridade legisladora e 
esta mesma autoridade ou uma outra por ela instituída não só 
estabelecem normas pelas quais delegam noutras autoridades 
legisladoras mas também normas pelas quais se prescreve uma 
determinada conduta dos sujeitos subordinados às normas e das 
quais – como o particular do geral – pode ser deduzidas novas 
normas através de uma operação lógica.” (Ibidem, p. 272.)

9  Como ensina WEINBERGER: “Devo dar alguns exemplos das 
dificuldades que surgiriam para a ciência jurídica analítica e 
especialmente para a concepção kelseniana da Teoria Pura do 
Direito se não houvesse relações lógico-normativas. Não se pode 
construir uma teoria a respeito de regras normativas desprovida 
de uma teoria estrutural relativa aos enunciados normativos 
e sem uma regra de subsunção. Seria irrelevante uma regra 
geral desprovida de conseqüências lógicas a respeito dos casos 
individuais que lhe sejam subsumíveis. A unidade racional 
de um sistema normativo é inconcebível sem critério lógico 
acerca da compatibilidade e incompatibilidade dos enunciados 
normativos. A idéia da concepção dinâmica do direito, no sentido 
de que a criação de novas normas leais está conectada a relações 
lógicas justificadoras, só tem sentido se existem conseqüências 
lógicas provenientes de normas válidas. A chamada derrogação 
material ensejada pelo princípio ‘lex posterior derogat legi 
priori’ seria impossível se pudéssemos negar a existência de 
incompabilidades lógicas entre normas, porque essa derrogação 
só tem lugar porque existe um conflito entre a norma antiga e 
a recente. Posso então concluir essas considerações com a tese: 
não há ciência jurídica analítica se não há uma lógica normativa.” 
(WEINBERGER, Ota. A philosophical approach to norm logic. 
Ratio Juris, Bologna, vol. 14, n. 1, mar. 2001, p. 141.)

10  BULYGIN e MENDONCA, op. cit., p. 45.

critérios pelos quais outras normas são ordenadas 
e conectadas entre si3. Trata-se das metanormas 
(para alguns, “postulados normativos”), que fun-
cionam como elementos estruturais dos sistemas 
jurídicos, cuja função é disciplinar a organização e 
a aplicação de normas por meio de critérios nor-
mativos4.

2. Caráter estático e dinâmico dos sistemas 
jurídicos

Segundo KELSEN, conforme são extraídas 
normas particulares a partir de normas gerais que 
deles façam parte, os sistemas normativos podem 
ser classificados como estáticos ou dinâmicos5. Es-
táticos são os sistemas que permitem extrair nor-
mas de outras normas por meio de simples ope-
rações lógicas, ou seja, à base de conclusões que 
partam “do geral para o particular”6; e dinâmicos 
são os sistemas que atribuem poder (competên-
cia) a uma determinada autoridade para editar 
outras normas que se somarão ao sistema, mas 
com conteúdo diverso daquele das normas pré-
existentes. Para KELSEN, os sistemas jurídicos são 
“essencialmente” dinâmicos7. 

3 Como ensinam BULYGIN e MENDONCA, se “o status normativo 
de uma ação pode mudar como resultado de uma ordenação 
diferente do mesmo conjunto de normas, o mesmo conjunto 
pode dar lugar a sistemas diferentes, se há sido ordenado de 
forma distinta” (Normas y sistemas..., p. 79).

4 Exemplos de metanormas são os critérios de resolução de 
antinomia normativa, tais como o hierárquico (lex superior 
derogat inferiori), o cronológico (lex posterior derogat priori) e o 
da especialidade (lex specialis derogat generali), além de outras 
metanormas (v.g., as que tratam do início da vigência das normas, 
as que impedem a retroatividade normativa, os princípios da 
igualdade material e da proporcionalidade etc.).

5  KELSEN referiu-se à natureza do fundamento de validade das 
normas de cada sistema normativo. Assim, o modo com que 
normas eram obtidas (deduzidas) umas das outras foi explicado 
como relações de validade estáticas ou dinâmicas (KELSEN, 
Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. 6 ed. 
Coimbra: Armênio Amado, 1984, p. 269 e segs.). 

6 Assim, quando de uma norma de conteúdo genérico seja 
possível obter uma ou mais normas de conteúdo particular, 
mediante raciocínios de dedução lógica, trata-se de um sistema 
normativo estático. KELSEN exemplifica: da norma que impõe 
a veracidade, extraem-se logicamente as normas que proíbem 
mentir e fraudar e a que impõe a observância dos compromissos 
feitos, todas elas obtidas por meio de simples deduções lógicas. 
Para KELSEN, a moral é exemplo de sistema normativo estático.

7  Nas palavras do autor: “O sistema de normas que se apresenta 
como uma ordem jurídica tem essencialmente caráter dinâmico. 
Uma norma jurídica não vale porque tem um determinado 
conteúdo, quer dizer, porque o seu conteúdo pode ser deduzido 
pela via de um raciocínio lógico do de uma norma fundamental 
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a necessidade de trabalhar com duas expressões 
distintas. 

Nesse sentido, a expressão sistema jurídico 
significa conjunto de normas estaticamente con-
siderado, a partir de um momento fixo no tempo 
(sistema jurídico “momentâneo” ou “sincrônico”). 
Assim, quando se fala em “sistema jurídico”, a dis-
cussão gira em torno, sobretudo, do intitulado “di-
reito vigente” – i.e., o conjunto momentâneo de 
normas que resulta da diferença entre o conjunto 
das normas explícita ou implicitamente promul-
gadas e o conjunto formado tanto pelas normas 
explícita ou implicitamente revogadas quanto pe-
las normas expulsas do sistema pela autoridade 
competente11. Já a expressão ordem jurídica (ou 
ordenamento jurídico) diz com a seqüência de sis-
temas jurídicos através de certo período de tempo 
(sistema jurídico “diacrônico”)12. Por isso, quando 
se fala em “ordem jurídica” ou em “ordenamento 
jurídico”, sem outras adjetivações, é possível refe-
rir-se a todas as seqüências momentâneas de sis-
temas jurídicos havidos num determinado Estado, 
incluindo sua última versão13. Ademais, num sen-
tido bastante difundido, a ordem jurídica stricto 
sensu abrange somente a seqüência de sistemas 
jurídicos momentâneos que sejam presididos por 
uma mesma constituição14. 

11 Sobre a expulsão dos sistemas jurídicos das normas invalidadas, 
v. itens 5 a 7, infra. 

12 Veja-se BULYGIN e MENDONCA, op. cit., p. 45; GUASTINI, Teoria 
e dogmatica..., p. 141-142; MORESO, José Juan; VILAJOSANA, 
Josep Maria. Introducción a la teoria del derecho. Madrid: Marcial 
Pons, 2004, p. 115.

13 Conforme BULYGIN: “Se o sistema jurídico é concebido como 
um conjunto de objetos de algum tipo (por exemplo, um 
conjunto de regras estabelecidas ou jurídicas) e o conjunto é 
definido extensionalmente, então o sistema tem de se referir 
a um ponto temporal determinado, pois a partir de qualquer 
alteração causada por atos de criação ou de derrogação de 
normas, o conjunto deixa de ser o mesmo e se converte em 
outro distinto, com o qual voltamos a ter um conceito estático 
de sistema. Portanto, um sistema dinâmico não pode ser 
um conjunto de normas, mas sim uma família (é dizer, um 
conjunto) de conjuntos de normas, ou, mais precisamente, uma 
seqüência temporal de conjuntos de normas. Isso nos levou a 
propor uma distinção terminológica entre sistema jurídico 
como um conjunto de normas e ordem jurídica como seqüência 
de sistemas jurídicos (Alchourrón-Bulygin, 1976).” (BULYGIN, 
Eugenio. Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos. 
Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, n. 9, 1991, p. 
259.)

14 Nas palavras de BULYGIN: “A noção de ordem jurídica esboçada 
aqui reflete um uso desta expressão. Para este conceito a 

3. Pressupostos de desenvolvimento dos 
sistemas jurídicos

Numa perspectiva estática, os sistemas jurídi-
cos abrangem todas as conseqüências lógicas das 
normas que deles fazem parte. Logo, as relações 
estáticas entre os elementos dos sistemas jurídi-
cos desenvolvem-se de acordo com o chamado 
critério da dedutibilidade lógica. As normas per-
tencentes a um sistema jurídico estático são so-
mente aquelas que possam ser obtidas, mediante 
raciocínios logicamente consistentes, a partir de 
determinado conjunto finito de elementos que 
já integram o mesmo sistema. Toda norma obti-
da diferentemente não poderá ser considerada 
como elemento pertencente a esse sistema jurí-
dico estático.

Já em perspectiva dinâmica, as relações de 
promulgação e de derrogação de normas, num 
dado sistema jurídico, desenvolvem-se de acor-
do com o chamado critério da legalidade, que se 
estabelece de acordo com o exercício da com-
petência outorgada para produzir novas normas. 
Assim, embora o dinamismo do sistema possa 
alterar os elementos (normas) a partir dos quais 
outras normas poderiam ser extraídas pelo crité-
rio da dedutibilidade lógica, é preciso que even-
tuais alterações normativas (promulgação/derro-
gação de normas) se processem de acordo com 
critérios formais previstos pelo próprio sistema15. 
Nesses termos, segundo o critério da legalidade, 
um enunciado normativo pertencerá ao sistema 
se for editado (promulgado) por autoridade cuja 
competência para fazê-lo já estiver prevista em 
norma constante do mesmo sistema. Daí se dizer 

identidade da ordem repousa na continuidade dos sistemas 
que a ele pertencem e isto quer dizer, em última instância, 
a continuidade da constituição, o que não implica sua 
imutabilidade, senão a legalidade do câmbio. Todo câmbio 
ilegal da constituição, é dizer, toda revolução jurídica conduz 
à ruptura da ordem jurídica e a nova constituição dará origem 
a uma nova ordem. Assim não somente a revolução russa de 
1917, mas também a promulgação da Constituição espanhola 
de 1978 e a restauração da Constituição argentina em 1983 
e qualquer golpe de Estado dão lugar a uma nova ordem 
jurídica. Neste sentido, «ordem jurídica» assim definida não se 
identifica com «direito estatal» ou «direito nacional».” (Algunas 
consideraciones..., p. 265.)

15 Utilizando esses termos, v. MORESO e VILAJOSANA, op. cit., p. 
97.
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cuja existência é condicionada por outros fatores 
–, uma norma jurídica existe num dado sistema 
jurídico se tiver sido instituída (promulgada) “por 
autoridade normativa à primeira vista competente 
para criar esse tipo de norma”21. Isto é, a existên-
cia normativa pressupõe “uma relação entre qua-
tro elementos: um sistema normativo, uma norma 
de competência desse sistema, um ato de criação 
normativa e uma norma criada neste ato22.” Por 
outras palavras, a norma existe quando promulga-
da por quem seja competente, conforme o critério 
da legalidade, para promulgar normas do mesmo 
tipo23. 

Entretanto, seja num sistema jurídico está-
tico, seja num dinâmico, pertencem ao sistema, 
ainda, as normas que, extraídas das normas já pro-
mulgadas mediante o critério da dedutibilidade 
lógica, se consideram implicitamente promulga-
das. Logo, pertencem a uma ordem jurídica todas 
as normas obtidas conforme ou o critério da lega-
lidade ou o critério da dedutibilidade lógica24. 

Daí se concluir que a definição estática/sin-
crônica dos elementos integrantes de um sistema 
normativo dinâmico/diacrônico dependerá tanto 
da identificação de atos de promulgação/derro-
gação realizados pelas autoridades competentes 
quanto de questões lógicas, pois é necessário de-
finir quais normas são agregadas ao sistema ou 
dele eliminadas como conseqüência dos atos de 
promulgação/derrogação normativa25.

ordem jurídica decorrem, em última análise, de tais normas 
“independentes”, é possível dizer que são estas que identificam 
o sistema jurídico tanto no sentido estático/sincrônico quanto 
no sentido dinâmico/diacrônico.

21 GUASTINI, Teoria..., p. 131.
22 Cf. BULYGIN, Eugenio. El problema de la validez en Kelsen. In: 

KELSEN, Hans; BULYGIN, Eugenio; WALTER, Robert. Validez y 
eficacia del derecho. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2005, p. 113.

23 Para NEVES, “pertencem ao sistema jurídico todas as 
normas que possam retrotrair imediata ou mediatamente 
ao núcleo normativo que estabelece os órgãos e/ou fatos 
básicos da produção jurídica.” (NEVES, Marcelo. Teoria da 
inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 43.) 

24 Segundo BULYGIN e MENDONCA (Normas y sistemas..., p. 47), é 
logicamente possível conceber fórmulas que combinem ambos 
os critérios, mas a conjunção dos critérios da dedutibilidade 
com o da legalidade é o que melhor explica e reconstrói os 
fatores de pertinência sistêmica no direito. 

25 Ver BULYGIN, Algunas consideraciones..., p. 265.

que o critério da legalidade é que estabelece as 
relações de unidade entre os sistemas normativos 
momentâneos considerados parte de uma mes-
ma ordem jurídica16.

4. Existência das normas jurídicas

A noção mais aceita e difundida de existên-
cia normativa é aquela que relaciona o problema 
com a questão da pertinência da norma a um de-
terminado sistema normativo17. Nesse sentido, a 
noção de existência remete a duas definições18. 
Fala-se em existência normativa “fatual” para 
aludir à qualidade de uma norma que tenha sido 
lingüisticamente “formulada”. Ocorre que, se essa 
acepção permite excluir as normas que não po-
dem sequer ser inteligíveis como tal, alcança, por 
exemplo, as normas que constam em simples pro-
jetos de lei. Daí ser preferível relacionar o conceito 
de pertinência normativa à definição de existência 
“jurídica”, a exigir que a norma, além de ter sido fa-
ticamente formulada, seja ainda “posta” – i.e., deli-
berada e emanada (promulgada). Nessa ordem de 
idéias, um sistema jurídico apresenta-se com um 
conjunto de normas não já válidas, mas que sim-
plesmente existam juridicamente19. 

Pois bem. Pelo conceito de existência como 
pertinência, salvo a norma-matriz do sistema20 – 

16 MORESO e VILAJOSANA, op. cit., p. 116. 
17 Por todos, cf. GUASTINI, Teoria..., p. 131
18 Ver GUASTINI, ibidem, p. 147-148 e 155-156.
19 GASTINI, ibidem, p. 147.
20 Todas as normas obtidas, seja pelo critério da dedutibilidade 

lógica, seja pelo critério da legalidade, são normas 
dependentes de outras. Porém, como explica BULYGIN, “os 
critérios de dedutibilidade e de legalidade são manifestamente 
insuficientes para dar conta da pertinência de todas as normas 
do sistema, pois pressupõem que o sistema já tenha normas, 
cuja pertinência não depende de nenhum dos dois critérios.” 
(BULYGIN, Eugenio. Algunas consideraciones…, p. 262.) Logo, 
todo sistema jurídico precisa contar com uma classe de normas 
consideradas “independentes” (também conhecidas como 
“normas fundamentais” ou “normas de reconhecimento”), a 
partir das quais são obtidas as demais normas que compõem 
o sistema (pelo critério da dedutibilidade ou pelo critério da 
legalidade). Essa classe de normas independentes, pois, faz 
parte da base originária do sistema jurídico e não se altera 
mesmo quando haja dinamismo dentro dele. Por outras 
palavras, as normas independentes formam a base do primeiro 
sistema jurídico (sistema “originário”) que dá início a uma ordem 
jurídica comum. As normas independentes, assim, formam o 
conjunto finito do qual se extraem as infinitas conseqüências 
lógicas compreendidas por uma ordem jurídica. Daí, como 
todas as normas “dependentes” contidas numa mesma 
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5. Validade das normas jurídicas

Na filosofia jurídica, não há consenso sobre 
a definição de validade das normas jurídicas26. 
Para os jusnaturalistas, a validade tem a ver com 
certas concepções valorativas que serviriam de 
fundamentos suprapositivos às normas jurídicas. 
Nessa linha, a validade normativa dependeria da 
conformidade que as normas mantivessem, por 
exemplo, com a vontade divina ou com postula-
dos racionais emanados da “natureza humana”. É 
problema, pois, de conteúdo valorativo. Já para os 
adeptos do realismo jurídico, a validade das nor-
mas varia de acordo com a aceitação social que 
possuam ou com a aplicação que lhes vêm sendo 
dada por determinadas autoridades. É problema, 
portanto, de eficácia social ou do grau de obedi-
ência que possam desfrutar na sociedade. Porém, 
para os positivistas de inspiração kelseniana, a 
validade confunde-se com a noção de existência/
pertinência. É problema puramente de adequa-
ção normativa. Para que uma norma seja conside-
rada válida, pode muito bem ser suficiente tenha 
sido produzida conforme processos autorizados 
por normas consideradas superiores a ela. Nesse 
sentido, como KELSEN nunca aceitara que num 
ordenamento jurídico existissem normas não-vá-
lidas, a validade normativa, para ele, acabava por 
confundir-se com a própria existência da norma, 
de modo que não poderia “existir” uma norma 
“não-válida”27. 

26 Bom resumo acerca do assunto encontra-se em FLORES 
MENDOZA, Imer Benjamín. La concepción del derecho en las 
corrientes de la filosofía jurídica. Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, Cidade do México, n. 90, p. 1001-1036, set./dez. 
1997. Disponível em: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/
librev/rev/boletin/cont/90/art/art6.pdf>. Acesso em: 28 mar. 
2004.  

27 E foi por causa dessa confusão que KELSEN teve de explicar 
a relação de “validade” até da primeira constituição de um 
ordenamento jurídico – o que ele fez mediante a utilização de 
uma norma fundamental “pressuposta” –, quando era suficiente 
dizer que que a primeira constituição não precisa ser válida, 
pois suficiente que “exista” como tal. Quanto à necessidade de 
justificar a validade das normas soberanas (ou independentes) 
do sistema jurídico, a escola kelseniana é bastante criticada, 
seja pela teoria “descritiva” (ver, sobretudo, HART, O conceito de 
direito. 3. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001), seja pela teoria “definitória”, defendida por 
BULYGIN e MENDONCA (op. cit.), além de GUASTIN e vários 
outros. Nessa última linha, parece correta a lição de GUASTINI, 
para quem as “normas que conferem poderes normativos 
são mencionadas nos critérios de validez e de pertinência de 

Atualmente, contudo, a maior parte da dou-
trina concorda com o raciocínio segundo o qual 
uma norma jurídica, para ser considerada válida, 
deverá estar de acordo com todas as metanormas 
que disciplinam o respectivo processo de produ-
ção (validez formal) e ainda manter-se na linha de 
consistência lógica derivada das normas superio-
res pertencentes ao mesmo sistema jurídico (vali-
dez material).28 Prevalece a idéia de que a questão 
da validade normativa se relaciona com a con-
formidade estrita da norma ante todas as meta-
normas e normas que lhe sejam superiores e que 
pertençam ao mesmo sistema jurídico considera-
do. Daí a necessidade de não confundir a questão 
da validade com a questão paralela da existência 
normativa29.

As diferenças entre validade e existência 
normativa giram em torno, principalmente, da 
constatação de que a existência/pertinência de 
uma norma depende apenas da observância de 
algumas das metanormas que regulam a compe-
tência para promulgá-la. Ou seja, diferentemente 
da noção de validade normativa, não é condição 
necessária à existência de uma norma a eventual 
compatibilidade que esta deva manter com o con-
teúdo de normas superiores a ela30. Como explica 
GUASTINI31:

(1.1). Grosso modo (deixando de lado, para 
simplificar, os critérios de validez das implícitas, 
que mencionei acima), em sistemas jurídicos con-

um ordenamento, porém não são elas mesmas critérios de 
validez ou de pertinência. (...) As normas da constituição (ou da 
«primeira» constituição, se se prefere) são normas existentes 
no ordenamento, pertencentes a ele, e sem embargo não-
válidas: mais precisamente, nem válidas nem inválidas, é dizer, 
«soberanas», «independentes».” (GUASTINI, Riccardo. Normas 
supremas. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, n. 
17-18, p. 257-270, 1995.)

28 Nessa linha, por todos, cf. GUASTINI, Teoria..., p. 129 e segs.
29 Como ensina MARCELO NEVES, “ao passo que nos sistemas 

normativos estáticos, onde as normas são explicitadas mediante 
processos de derivação lógico-dedutiva desenvolvidos a 
partir da norma básica, a pertinência da norma implica a sua 
validade interna e vice-versa, os sistemas jurídicos, construídos 
e desenvolvidos através de processos políticos e técnicos de 
produção-aplicação normativa, caracterizam-se por uma nítida 
distinção entre pertinência e validade das normas.” (Op. cit., p. 
41.)

30 GUASTINI, Teoria..., p. 131.
31 GUASTINI, Normas supremas…, cit.
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a inconstitucionalidade fica resumida às relações 
de desconformidade direta e atual com o bloco de 
constitucionalidade, desde que manifestadas em 
atos provenientes do Poder Público. 

No caso específico das normas jurídicas, não 
importa se adotado o conceito amplo ou o restri-
to, a inconstitucionalidade é resultado da verifica-
ção de um tipo específico de conflito normativo 
a envolver, de um lado, os padrões normativos 
que integram o bloco de constitucionalidade e, 
de outro, uma norma hierarquicamente subordi-
nada a eles35. Nessa linha, a inconstitucionalidade 
é espécie de antinomia que envolve necessaria-
mente a idéia de supremacia constitucional e que, 
uma vez reconhecida, significa ou a inexistência/
impertinência ou a invalidade da norma reputada 
inconstitucional.

De fato. A circunstância de o ato ser inexis-
tente não impede seja também considerado in-
constitucional. Basta que a inexistência derive da 
própria relação de inconstitucionalidade, ou seja, 
que os pressupostos mínimos de existência jurídi-
ca definidos para aquele tipo de norma sejam fi-
xados ou extraídos diretamente da própria consti-
tuição. (No Brasil, por exemplo, se um funcionário 
da Imprensa Nacional fizer publicar no Diário Ofi-
cial da União um ato com a aparência de lei, mas 
que não tenha sido alvo de qualquer deliberação 
ou promulgação legislativas, esse ato será inexis-
tente e ao mesmo tempo inconstitucional, pois é 
diretamente da Constituição Federal que se ex-
traem as metanormas a respeito da competência 
para promulgar leis.36)

alude ao termo “bloco” para ilustrar a idéia de solidez e unidade 
(cf. FAVOREU, Louis; RUBIO LLORENTE, Francisco. El bloque de la 
constitu cionalidad. Madrid: Civitas, 1991, p. 19-21 e 58-59). 

35 Nos ordenamentos que estabelecem limitações ao poder 
de reforma constitucional, podem ser consideradas 
inconstitucionais não só as normas infraconstitucionais como 
também as normas decorrentes de emenda constitucional e até 
mesmo as provenientes de mutação, convenção ou costumes 
constitucionais. Todavia, no caso das emendas constitucionais, 
os padrões integrantes do bloco de constitucionalidade que 
podem ser invocados para se considerá-las inconstitucionais 
fica reduzido só às normas que, explícita ou implicitamente, 
imponham limites ao exercício do poder constituinte derivado.  

36 Caso paradigmático de inexistência de ato normativo parece 
ser aquele, já mencionado, relativo ao parágrafo único do 
art. 11 da Lei 9.639, de 25-5-98 (publicada no DOU de 26-5-98 
e originária da conversão da MP 1.608-14, de 28-4-98). Tal 

temporâneos, ou na maior parte deles, chama-se 
válida toda norma que: (a) tenha sido formalmen-
te produzida de acordo com as regras sobre a pro-
dução do direito – ou meta-regras – que regulam 
sua produção (validade formal), e (b) não seja ma-
terialmente desconforme às normas hierarquica-
mente superiores que limitam seu possível conte-
údo (validade material).

(1.2.) diferentemente, atribui-se pertinência 
a um ordenamento, ou existência, a toda norma 
que: (a) mesmo na ausência de validade substanti-
va, esteja, ao menos prima facie, dotada de validez 
formal (haja sido produzida por uma autoridade 
competente em conformidade com pelo menos 
algumas das regras procedimentais que regulam 
a produção normativa), ou bem (b), mesmo na au-
sência de validez formal, haja adquirido vigência, 
isto é, seja geralmente aceitada e observada pelos 
seus destinatários (princípio da eficácia).

En conseqüência, nem toda norma perten-
cente a um ordenamento é também válida nele. 

6. Inconstitucionalidade: caso de inexistên-
cia ou de invalidade?

A inconstitucionalidade, em sentido amplo, 
é o nome dado a qualquer relação de incompa-
tibilidade32 verificada na comparação entre al-
gum comportamento33 e pelo menos uma das 
normas consideradas integrantes do “bloco de 
constitucionalidade”34. Já num conceito estrito, 

32  Nesse sentido amplo, a verificação de uma inconstitucionalidade 
não leva em consideração somente as configurações 
momentâneas de um dado sistema jurídico, nem discrimina os 
critérios (cronológico, hierárquico ou da especialidade) que se 
devam considerar descumpridos, tampouco a natureza direta 
ou indireta da desconformidade. 

33 Logo, embora a doutrina quase sempre se refira somente à 
inconstitucionalidade de atos normativos, tanto a omissão do 
Poder Público quanto até mesmo atitudes de particulares podem 
representar inconstitucionalidades. Nesse sentido: MIRANDA. 
Jorge. Contributo para uma teoria da inconstitucionalidade. 
Reimpr. Coimbra: Coimbra Ed., 1996, p. 11; e ZAVASCKI, Teori 
Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São 
Paulo: RT, 2001, p. 13-14.

34 A expressão “bloco de constitucionalidade” teve origem no 
direito constitucional francês do início da década de 1970, 
mais exatamente 1974, no estudo feito por FAVOREU em 
homenagem a EISENMANN. Segundo o próprio FAVOREU, foi 
a partir da noção de “bloco de legalidade”, desenvolvida por 
MAURICE HAURIOU, que nasceu a concepção de “bloco de 
constitucionalidade”, utilizada para designar o conjunto de 
princípios e regras de valor constitucional. Diz ele ainda que se 
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De outro lado, um órgão estatal, embora 
competente para editar certo tipo de normas, po-
derá promulgá-las sem observar totalmente, seja 
a disciplina constitucional que rege o respectivo 
processo de produção, seja o conteúdo que lhes 
é imposto pelo bloco de constitucionalidade. Nes-
ses casos, as normas pertencerão ao ordenamento 
jurídico, mas apresentarão defeitos quanto à vali-
dade. Essas normas, portanto, embora existentes/
pertinentes, padecerão de inconstitucionalidade, 
a qual, no caso, confunde-se com a noção de in-
validade.

Daí que, nada obstante as eventuais dificul-
dades para separar os pressupostos de existência 
dos de validade dos atos normativos, e mesmo 
nos sistemas jurídicos que – como o brasileiro – 
não se preocuparam em definir tais diferenças, 
descabe confundir os conceitos de inexistência e 
invalidade. 

Entre outras coisas, depende dessa distinção, 
v.g., a própria extensão do controle de constitu-
cionalidade. Basta notar que, inclusive nos países 
cuja constituição é flexível, quaisquer juízes têm 
competência para recusar aplicação a atos nor-
mativos inexistentes, embora não a tenham quan-
do o vício da inconstitucionalidade se resumir à 
invalidade37. Ademais, até nos sistemas que só 

dispositivo pretendia estender anistia penal a particulares 
que se haviam apropriado, indevidamente, de contribuições 
sociais destinadas ao Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS. Contudo, por incrível que pareça, referido parágrafo 
foi inserido na publicação da aludida lei sem que tivesse 
ultrapassado qualquer fase do respectivo processo legislativo. 
Então, retificando esse erro, foi republicada a Lei 9.639/98 no 
dia seguinte (DOU de 27-5-98). Todavia, o fato de se considerar 
o parágrafo único do art. 11 da Lei 9.639/98 um ato inexistente 
não impediu que o Plenário do STF o reputasse inconstitucional 
no julgamento do HC 77.734/SC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, 
DJU de 10-8-2000, p. 05) e do HC 77.724/SP (Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO, DJU de 02/02/2001, p. 74). Nesse sentido, atribuindo 
expressamente a pecha de inexistente àquele dispositivo, veja-
se, em especial, o seguinte trecho do voto do Min. MARCO 
AURÉLIO no HC 77.724/SP: “Ora esse dispositivo [§4º do art. 1º 
da LICC] é de molde a sanear defeito como o presente, ligado à 
inobservância do processo legislativo no que tem de essencial, 
que é a manifestação de vontade dos representantes do povo 
e dos representantes do Senado? Tal norma é capaz de validar 
o nada, o inexistente, como ressaltado em parecer emitido na 
câmara própria do Ministério Público Federal, pelo Professor 
Cláudio de Lemos Fontelles? A resposta é desenganadamente 
negativa.”

37 Cf. GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoría constitucional. 
(Col. Doctrina Jurídica Contemporánea). Trad. Maria Bono, 

adotam o controle concentrado de constituciona-
lidade, tampouco será preciso suscitar incidente 
de inconstitucionalidade para declarar inexisten-
te algum ato. Ou seja, ainda que esse incidente 
processual se  exija para reconhecer a invalidade 
constitucional do ato, não é sequer necessário 
para que se reconheça a inexistência dele38. Além 
disso, embora alguns ordenamentos jurídicos – 
como o brasileiro – admitam fixar efeitos ex nunc 
ou pro futuro à declaração de inconstitucionali-
dade, trata-se de modalidade de convalidação 
parcial do ato inconstitucional que só deveria ser 
aplicada para consolidar efeitos de atos inválidos, 
e não dos que nunca chegaram a existir39. 

Enfim, os conceitos de existência, de valida-
de e de constitucionalidade normativas têm a ver 
com relações de conformidade entre a norma exa-
minada e determinadas normas (e metanormas) 
que lhe sejam “superiores”40. Logo, a invalidade 
ou a inexistência configurará também algum tipo 
de inconstitucionalidade sempre que a norma 
superior contrariada fizer parte do repertório de 
normas extraído diretamente do bloco de consti-

Perfecto Andrés, José Maria Lujambio, Andréa Greppi e Miguel 
Cargonell. México: Miguel Cargonell, 2001, p. 91. Disponível 
em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=22>. 
Acesso em: 5 jun. 2002. O que se pretende aclarar é que a inexis-
tência pode decorrer de relação de inconstitucionalidade e que 
ninguém — os juízes muito menos — deve obediência aos 
atos cuja inexistência seja determinada pelo descumprimento 
de normas constitucionais, até mesmo num regime ditado por 
constituição flexível.

38 Cf. SOUSA, Marcelo Rebelo de. O valor jurídico do acto 
inconstitucional. Lisboa: [s.n.], 1988, p. 183.

39 Nesse sentido, OTERO, Paulo Manuel Cunha da Costa. Ensaio 
sobre o caso julgado inconstitucional. Lisboa: Lex, 1993, p. 64-65. 
Em sentido parcialmente contrário, afirma MEDEIROS, “se é 
indiscutível que a gravidade do vício subjacente às hipóteses 
da chamada inexistência da lei dificilmente se compadece 
com uma limitação dos efeitos da inconstitucionalidade – 
e a conclusão impõe-se, por maioria de razão, quando se 
acrescenta a exigência da evidência do vício –, não é menos 
verdade que, em situações-limite, a salvaguarda de outros 
interesses constitucionais igualmente fundamentais pode, em 
face das circunstâncias concretas do caso, impor uma restrição 
dos efeitos da declaração de inexistência.” (MEDEIROS, Rui. 
A decisão de inconstitucionalidade: os autores, o conteúdo e 
os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da lei. Lisboa: 
Universidade Católica, 1999, p. 876.)

40 Não vem ao caso saber se tais normas “superiores” derivam, 
em última instância, de outra norma (de direito positivo 
ou não), ou mesmo que hipotética (KELSEN), ou se de uma 
“regra de reconhecimento” atrelada a circunstâncias ligadas à 
identificação do direito existente (HART).
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Essa constatação é bastante importante para 
a compreender o dinamismo que caracteriza as 
ordens jurídicas. Até porque, como explica BULY-
GIN, “as normas que um juiz aplica a um caso num 
determinado momento não necessariamente têm 
que pertencer ao sistema correspondente a esse 
momento.”43 

Com efeito, é comum e absolutamente regu-
lar aplicação de certas normas que não pertencem 
mais à configuração momentânea do sistema jurí-
dico. Ou seja, ainda que uma norma já não perten-
ça mais a um sistema jurídico sincrônico, por ter 
sido revogada ou expulsa desse sistema, e mesmo 
uma norma que nem sequer tenha pertencido a 
uma dada ordem jurídica – tal como as normas de 
direito internacional não internalizadas pelo direi-
to estatal – poderão ser regularmente aplicadas 
naquele sistema jurídico ao qual deixaram de per-
tencer ou ao qual nunca chegaram pertencer. 

Portanto, a aplicabilidade de uma norma 
depende é da pertinência momentânea das me-
tanormas que fixam critérios de aplicação das 
normas jurídicas, e não dos critérios que regulam 
a pertinência ou a validade (incluindo a constitu-
cionalidade) da norma em face do sistema jurídico 
em cujo âmbito deva ser aplicada. Nas palavras de 
BULYGIN: 

Do que foi dito se depreende que as nor-
mas que um juiz aplica a um caso num determi-

Federal editada nos termos do inciso X do art. 52 da Constituição 
(NEVES, idem). Contudo, embora a jurisprudência do STF já 
tenha entendido que a resolução do Senado é irrevogável (RTJ 
38:23) – o que vai ao encontro da tese da definitiva expulsão 
da norma cuja execução é suspensa – melhor pensar como 
SÉRGIO RESENDE DE BARROS, para quem, se “para editar a 
resolução a competência do Senado é discricionária, para 
revogá-la é vinculada, pois, se o Supremo reconsiderar a 
inconstitucionalidade e, mesmo assim, o Senado mantiver a 
resolução, este estará usurpando a competência daquele e, 
também, a do Congresso Nacional, uma vez que a lei feita pelo 
Legislativo e considerada constitucional pelo Judiciário tem 
de ter vigência plena e ser plenamente aplicável. Portanto, o 
retorno não é só possível, mas pode vir a ser necessário, e não 
há por que negá-lo.” (BARROS, Sérgio Resende de. Constituição, 
artigo 52, inciso X : reversibilidade? Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, n. 158, abr./jun. 2003, p. 236.) Daí, em sendo 
reversível a perda de eficácia da norma cuja execução tenha 
sido suspensa pelo Senado, não se trata de verdadeira hipótese 
de expulsão ou de perda de pertinência. A norma permanece 
no sistema jurídico, embora não possa mais, indefinidamente, 
ser aplicada ou surtir conseqüências jurídicas.

43 Algunas consideraciones..., p. 267.

tucionalidade. Daí a explicação por que a inconsti-
tucionalidade de uma norma significa necessaria-
mente que esta padece ou de inexistência ou de 
invalidade41. 

7. Existência/pertinência e validade vs. apli-
cabilidade normativas

Em perspectiva dinâmica, o sistema jurídi-
co (“ordem jurídica” ou “ordenamento jurídico”), 
com se viu, abrange todas as normas pertencen-
tes a cada uma das diversas configurações mo-
mentâneas do mesmo sistema. Nessa visão das 
coisas – que em parte coincide com o chamado 
“direito histórico” –, uma norma não deixa de exis-
tir por ter sido revogada ou substituída por outra, 
tampouco por haver sido declarada inválida, ain-
da que por decisão dotada de efeitos gerais (erga 
omnes).

Todavia, a se considerar um sistema jurídi-
co sob a perspectiva momentânea, os atos de 
promulgação de novas normas no momento T, 
sempre que implicarem a revogação de normas 
existentes, importarão, no momento seguinte (T’), 
na eliminação da pertinência das normas revoga-
das em face daquele sistema. Nessa perspectiva 
sincrônica, o conceito de existência/pertinência 
aproxima-se do de vigência, já que só se mantêm 
pertencentes ao sistema jurídico as normas que 
não tenham sido revogadas. Ademais, pela mes-
ma perspectiva, idêntico fenômeno de perda da 
pertinência ocorrerá quando uma norma, embora 
existente, for posteriormente expulsa do sistema 
jurídico em razão de invalidade, tal como decorre 
da declaração de inconstitucionalidade com efei-
tos gerais (erga omnes)42. 

41 Neste ponto, a exposição acima desvencilha-se inteiramente 
da teoria de KELSEN. Para quem segue a doutrina kelseniana, a 
afirmação de que uma lei válida é contrária à constituição é uma 
contradictio in adjecto, já que uma lei somente pode ser válida 
se encontrar fundamento na constituição. Para KELSEN, uma lei 
inválida nunca pode ser considerada contrária à constituição, já 
que não é sequer uma lei, mas algo juridicamente inexistente, 
sobre o qual não se pode então fazer qualquer afirmação 
jurídica. 

42 Nos casos de comprometimento da eficácia de uma norma, 
esta só será considerada expulsa do sistema jurídico – portanto, 
não mais existente – se a perda da eficácia ocorrer de maneira 
definitiva. (Nesse sentido, MARCELO NEVES, op. cit., p. 52.) No 
Brasil, hipótese de expulsão desse tipo seria aquela proveniente 
da suspensão da execução de norma por resolução do Senado 
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nado momento não necessariamente têm que 
pertencer ao sistema correspondente a esse 
momento. De fato, as normas que os juízes 
aplicam para resolver um caso, freqüentemen-
te, pertencem a sistemas diferentes da mesma 
ordem jurídica e, à vezes, pode tratar-se de 
normas pertencentes a outras ordens jurídicas. 
(Existe toda uma disciplina jurídica –Direito In-
ternacional Privado – que estuda os casos em 
que a aplicação procede do direito estrangei-
ro.) O que o juiz faz efetivamente é determinar 
– seguindo os critérios de aplicabilidade – que 
normas são aplicáveis ao caso e logo constrói 
um sistema à base dessas normas, que com 
freqüência são uma seleção de sistemas que 
correspondem a diferentes momentos tempo-
rais. Existe, sem embargo, um sentido em que 
cabe dizer que o sistema correspondente ao 
momento em que o juiz há de tomar sua de-
cisão é efetivamente um sistema privilegiado: 
os critérios de aplicabilidade das normas que 
o juiz usa têm que pertencer a esse sistema. 
Em outras palavras, o juiz deve usar os critérios 
de aplicabilidade vigentes, se bem que esses 
critérios de aplicabilidade podem remetê-lo a 
normas pertencentes a sistemas anteriores, já 
derrogadas, e inclusive a normas pertencentes 
a outras ordens jurídicas (cfr., Bulygin, 1982).44

E os exemplos desse fenômeno são vários. 
No direito brasileiro, basta lembrar os seguintes: 
(a) a metanorma do inciso XL do art. 5º da Consti-
tuição impõe a aplicação da norma penal revoga-
da, se mais favorável que a norma revogadora; (b) 
a metanorma do inciso XXXVI do art. 5º da Cons-
tituição determina a aplicação da lei revogada em 
detrimento daquela que estabelecer nova disci-
plina jurídica quanto a um direito já adquirido; (c) 
a metanorma do § 11 do art. 62 da Constituição 
determina a aplicação de medida provisória rejei-
tada retroativamente pelo Congresso Nacional, 
caso este não venha a editar decreto legislativo 
em sentido contrário no prazo de 60 dias; (d) a 
jurisprudência do STF, com base em metanormas 
constitucionais implícitas (princípios da boa-fé e 
da segurança jurídica), já admitiu a aplicação de 
norma anteriormente expulsa do sistema por mo-
tivo de inconstitucionalidade declarada com efei-

44 Idem.

tos erga omnes45; (e) as metanormas constantes 
dos artigos 7º a 10 da Lei de Introdução ao Código 
Civil46 impõem a aplicação de normas estrangei-
ras em diversas situações.

E idêntico fenômeno ocorre não somente na 
aplicação de normas inconstitucionais, enquanto 
não tenham sido assim declaradas, como também 
na aplicação de normas inconstitucionais que ha-
jam sido indevidamente declaradas constitucio-
nais. Como explica BULYGIN47:

Agora bem, a constitucionalidade de 
uma lei não depende de que o diga o Tribu-
nal Constitucional e uma lei que não foi ditada 
por uma autoridade competente segue sendo 
inconstitucional, mesmo que o Tribunal diga 
o contrário. Porém, é o pronunciamiento do 
Tribunal Constitucional que determina a apli-
cabilidade da lei. Se o Tribunal disse (errone-
amente) que a lei é constitucional, a lei será 
aplicável, ainda que não seja válida no sistema. 
Esta tese, que pode parecer chocante a muitos 
juristas, é, sem embargo, mera conseqüência 
lógica da definição de pertinência das normas 
ao sistema ou validez no sistema. Uma norma 
pertence a um sistema ou é válida nele, se, e 
somente se, foi criada pela autoridade com-
petente e não quando alguém diga que tenha 
sido criada pela autoridade competente, mes-
mo que esse «alguém» seja o tribunal de última 
instância, competente para decidir acerca da 
constitucionalidade das leis.

Esse último caso, aliás, é bastante interessan-
te ao presente estudo, pois evidencia que a apli-
cação de uma norma inconstitucional pode ser 
obrigatória em virtude da metanorma que asse-

45 RE 442.683/RS, 2ª Turma, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU de 
24-3-2006. O caso versava sobre ação civil pública movida 
para desconstituir ato de Tribunal Regional do Trabalho pelo 
qual se concedera, sem concurso público, ascensão funcional 
a servidores públicos federais após a Constituição de 1988. 
Todavia, embora o STF já tivesse decidido inúmeras vezes que 
tal tipo de acesso a cargo público violava a Constituição Federal 
e houvesse até declarado inconstitucionais na ADIn 837/DF 
os dispositivos da Lei 8.112/90 nos quais se embasara o ato 
atacado, o Supremo resolveu manter acórdão do TRF/4ª Região 
que atribuíra efeitos meramente ex nunc, no caso concreto, 
à declaração de inconstitucionalidade dos mesmos artigos 
declarados inconstitucionais, com eficácia ex tunc, na ADIn 837/
DF.

46 Decreto-Lei 4.657, de 4-9-42.
47 Algunas consideraciones..., p. 267.
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normas gerais quanto as particulares, daí por que, 
quando os juízes proferem decisões relativas a 
casos concretos, estão a “criar” normas jurídicas 
particulares. (c) a teoria intermediária, conforme a 
qual, embora as normas particulares estabelecidas 
em sentenças judiciais normalmente não configu-
ram criação de normas, senão mera “aplicação” 
do direito, os juízes criam normas jurídicas em 
situações especiais, quando se vêem obrigados a 
fundamentar suas decisões com base em premis-
sas normativas (normas gerais) que até então não 
existiam no sistema51.

Segundo a teoria tradicional, o sistema jurídi-
co, propriamente dito, abrange somente normas 
gerais. Porém, mesmo quando as leis são incom-
pletas, o direito não o é. Isso porque, a despeito 
das omissões eventualmente contidas na lei, o juiz 
dispõe de outros mecanismos, que também fazem 
parte do direito (princípios, analogia, costumes, 
eqüidade), para resolver todos os casos concretos. 
Logo, os juízes não criam direito, senão se limitam 
a aplicar ou normas gerais ou mecanismos jurídi-
cos que os permitem identificar as soluções sistê-
micas para qualquer situação fática. 

Todavia, essa teoria é insatisfatória, pois re-
nega o trabalho criativo dos juízes quando, por 
exemplo, integram lacunas jurídicas. Sustenta que 
a presença de mecanismos jurídicos para resolver 
o problema significa que os juízes não criam a 
norma para o caso, mas esquece que, da circuns-
tância de ser possível aos juízes integrar lacunas, 
não se extrai a conclusão de que elas não tenham 
existido. 

A segunda teoria, cujo mais conhecido pre-
cursor é KELSEN, parte do raciocínio de que o di-
reito não é só constituído de normas gerais, mas 
também de normas particulares52. Assim, além das 

51 BULYGIN, Eugenio. Los jueces ¿crean derecho? Isonomia. 
Revista de Teoría e Filosofía del Derecho. Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. n. 18, abr. 2003, p. 7.

52 Disse KELSEN: “Tendo identificado ‘lei’ e ‘regras’, podemos, 
é claro, reconhecer como Direito apenas as normas gerais. 
Mas não há dúvida de que o Direito não consiste apenas em 
normas gerais. O Direito inclui normas individuais, i.e., normas 
que determinam a conduta de um indivíduo em uma situação 
irrepetível e que, portanto, são válidas apenas para um caso 
particular e podem ser aplicadas apenas uma vez. Tais normas 
são ‘Direito’ porque são partes de uma ordem jurídica como um 

gura estabilidade até à decisão judicial que a de-
clara constitucional por equívoco. E quando essa 
decisão é dotada de efeitos erga omnes, sucede a 
própria convalidação judicial da norma inconsti-
tucional, que se mantém pertinente mesmo sen-
do inválida, tudo por força da imodificabilidade e 
da eficácia geral da decisão do tribunal que, erro-
namente, a declarou constitucional48.

III – Decisões judiciais e sistemas 
jurídicos

Regra geral, o poder jurisdicional do Estado é 
exercido por juízes para resolver questões de fato 
e/ou de direito, em torno das quais gravitam con-
flitos intersubjetivos49. Nessa tarefa, são emitidas 
decisões judiciais cujo objetivo não é propriamen-
te eliminar tais conflitos, mas impedir que eles se 
propaguem ou se perpetuem, com o objetivo últi-
mo de absorção da insegurança50.

1. Juízes “criam” direito?

Examinados os critérios de identificação e 
de introdução de elementos normativos a um 
sistema jurídico, é preciso analisar se as decisões 
judiciais podem também ser consideradas fontes 
autorizadas de produção normativa. 

Acerca da questão, BULYGIN alinhou três 
teorias: (a) a teoria tradicional, a sustentar que o 
sistema jurídico é constituído somente pelo con-
junto de normas gerais criadas pelo legislador, 
competindo aos juízes apenas “aplicar” o direito 
a casos particulares; (b) a teoria kelseniana, se-
gundo a qual o sistema jurídico engloba tanto as 

48 Em sentido similar, para GUASTINI, nos ordenamentos jurídicos 
em que se admite conceder eficácia erga omnes à decisão 
declaratória da constitucionalidade abstrata de uma norma 
– o que ocorre no caso brasileiro, mas não no italiano –, a 
rejeição equivocada do pronunciamento da invalidade de uma 
norma constitucionalmente inválida implica a convalidação 
dessa invalidade, com a conseqüente inclusão das normas 
“convalidadas” na classe das normas existentes. Ver Teoria e 
dogmatica..., p. 150.

49 Essa explicação, obviamente, não tenta alcançar o exercício 
jurisdicional que ocorre em “processos objetivos”, nos quais 
inexistem conflitos intersubjetivos de interesse.

50 Ver FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: 
técnica, decisão, dominação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 
308-309.
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normas gerais criadas pelo legislador lato sensu, os 
atos dos aplicadores do direito que visam a indivi-
dualizá-las, especialmente as sentenças judiciais, 
também criam direito. Daí, a criação do direito 
não se resume na promulgação de normas gerais, 
pois inclusive as normas particulares – tal qual as 
criadas pelas sentenças judiciais – fazem parte de 
um processo de produção normativa criativo e di-
nâmico, de individualização crescente, a partir da 
norma fundamental. A função dos tribunais não é 
somente a “descoberta” do direito, num sentido 
meramente declaratório de juris-dição. Descobrir 
o direito é simplesmente identificar a norma ge-
ral aplicável, e o tribunal deve ainda decidir outras 
questões – como a verificação da situação fática 
necessária à incidência da norma geral ou a aná-
lise da constitucionalidade dessa norma – antes 
de decidir pela aplicação, in concreto, da previsão 
estabelecida in abstracto. Assim, a sentença indivi-
dual é que completa o comando normativo geral 
estabelecido no ordenamento jurídico53.

Entretanto, a despeito de ainda contar com 
muitos adeptos, há na tese kelseniana uma sobre-
valorização da atividade judicial de concretização 
e acomodação das normas gerais a casos particu-
lares. O próprio KELSEN diferenciou situações em 
que, diversamente da simples concretização de 
normas gerais, o juiz cria normas jurídicas – que 
não estão de nenhuma forma predeterminadas 
numa norma jurídica geral positiva – em face 
daquelas outras situações nas quais a norma in-
dividual é criada pelo tribunal, a partir da prede-
terminação contida numa norma geral54. E, como 
KELSEN mesmo admitiu, é muito diferente a sen-
tença proferida em concretização do que prede-
terminam normas gerais, se comparada com ou-
tras situações nas quais o juiz decide sem que haja 
nenhuma predeterminação estabelecida em nor-

todo, exatamente no mesmo sentido das normas gerais com 
base nas quais elas foram criadas. Exemplos de tais normas 
particulares são as decisões dos tribunais, ma medida em que 
sua força de obrigatoriedade seja limitada ao caso particular 
em questão.” (KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 
2. ed. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 1992, 
p. 42.)

53 Cf. KELSEN, Teoria pura..., p. 327 e segs.
54 Cf. KELSEN, Teoria pura..., p. 337.

ma de caráter geral. Daí, embora inexistam dúvi-
das quanto à importância do trabalho de concre-
tização das normas gerais por parte do aplicador 
do direito, é plenamente possível diferenciar ati-
vidades que se constituem em autêntica “criação” 
normativa daquelas em que o ocorre é a simples 
“aplicação” de normas pré-constituídas. 

Como anota GUASTINI, a formulação de uma 
norma só constitui verdadeiramente “criação nor-
mativa” se ela já não estivesse logicamente implí-
cita noutra norma preexistente55. Mesmo que se 
concorde em que o juiz, e somente ele, é o autor 
da norma individual contida na sentença, “esta 
norma individual não pode ser considerada ‘nova’ 
(criada ex novo) num sentido importante: no senti-
do que essa norma era já logicamente implícita na 
norma geral que o juiz há dado aplicação.56” Por-
tanto, a atuação judicial, via de regra, não é efeti-
va fonte produtora de novas normas, pois a tarefa 
da jurisdição é basicamente a de “revelar” normas 
preexistentes, ainda que implicitamente, a partir 
do conjunto das normas utilizado como parâme-
tro para o julgamento57. E como o Judiciário tem 
de motivar seus pronunciamentos, o princípio da 
separação entre as funções estatais torna obri-
gatória a demonstração argumentativa de que a 
norma aplicada pela sentença já preexistia, mes-
mo que em estado de latência, no ordenamento 
jurídico considerado58. 

Na mesma linha, conforme teoria intermedi-
ária de BULYGIN, embora correta a idéia de que 
a parte dispositiva da sentença é ato de vontade, 
bem como que o juiz, ao decidir, agrega uma série 
de dados que não figuram na norma geral, nada 
disso significa que o juiz cria novas normas quan-
do decide casos concretos. Só se pode falar em 
autêntica produção normativa, pela via judicial, 
quando a norma geral, com base na qual o juiz 
fundamenta e justifica sua decisão, já não existis-

55 GUASTINI, Riccardo. Teoria e dogmatica delle fonti. Milano: 
Giuffrè, 1998, p. 102. Como explica o mesmo autor: “Quando 
o juiz infere logicamente uma norma individual de uma norma 
geral, não parece apropriado dizer que ele ‘cria’ algo.” (Idem.)

56 Idem.
57 Ibidem, p. 102-103.
58 Ibidem, p. 104.
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judiciais.”62 Além disso, embora indique hipóte-
ses excepcionais de criação normativa decorrente 
de decisões judiciais, a teoria intermediária deixa 
implícito que o efeito criativo aí presente radica 
na norma geral estabelecida nos “fundamentos”, 
e não no dispositivo da decisão. Assim, como as 
decisões judiciais geralmente implicam só coman-
dos individuais/concretos, surge a questão de sa-
ber se podem ou não ser considerados “normas”, 
mesmo não sendo “gerais”.

De fato, em linha de princípio, preceitos in-
dividuais e/ou concretos, ainda que promulgados 
por altas autoridades estatais, não merecem se-
quer ser catalogados nos repertórios normativos 
de um sistema jurídico. Todavia, esse raciocínio 
só está correto no que diz respeito aos comandos 
que sejam simples recortes específicos do campo 
de atuação das normas gerais, já que nada acres-
centam ao sistema em termos de originalidade 
normativa.

Como explica GUASTINI, é preciso distinguir 
entre dois tipos de preceitos individuais: os que 
estão logicamente implícitos em normas pré-exis-
tentes às quais dão aplicação e os que implicam 
derrogação de normas pré-existentes63. Ademais, 
é possível discernir o ato consistente no simples 
“deduzir” uma norma individual a partir de uma 
norma geral daquele ato que consiste em “ema-
nar” esta norma individual64. Logo, no caso de de-
cisões judiciais que se limitem a aplicar normas 
pré-existentes, não chegam mesmo a criar nor-
mas nem modificar o sistema jurídico, ainda que 
nessa atividade de proferir comandos individuais/
concretos possa até existir alguma discricionarie-

62 BULYGIN e MENDONCA, Normas y sistemas..., p. 48. Nas palavras 
de BULYGIN: “Em outras palavras, opino que o sistema jurídico 
(e, por conseqüência, a ordem jurídica) há de ser reconstruído 
de tal maneira que sua base só inclua normas gerais e não as 
normas individuais, como, por exemplo, as sentenças judiciais. 
A descrição completa do direito vigente em um momento 
dado não incluiria seguramente tais normas individuais; uma 
especificação completa das normas gerais vigentes em um 
momento requerido seria considerada, sem dúvida, como uma 
descrição satisfatória. Por estas razões considero conveniente 
limitar a base do sistema a normas gerais; as normas individuais 
formarão parte do sistema só a título de conseqüências lógicas 
em virtude do princípio de dedutibilidade.” (Algunas..., p. 262.)

63 Teoria..., p. 64.
64 Ibidem, p. 158.

se, implícita ou explicitamente59; ou seja, somen-
te quando o órgão judicial, no processo decisório, 
formula uma norma geral que não pode ser ex-
plícita nem implicitamente deduzida de normas 
pré-existentes e, então, aplica essa norma ao caso 
concreto.

Aí está a grande distinção entre a teoria tra-
dicional e a teoria intermediária. Enquanto e pri-
meira defende que os juízes nunca criam direito 
novo, a outra sustenta que, em casos excepcio-
nais, os juízes acabam por proferir sentenças base-
adas em normas gerais por eles próprios criadas. 
Esses casos, segundo BULYGIN60, são basicamente 
dois: (a) quando o juiz integra lacunas normativas 
e lacunas axiológicas; e (b) quando o juiz elimina 
contradições entre normas e o resultado dessa ati-
vidade implica a derrogação, ainda que parcial, de 
alguma norma61. 

2. Decisão judicial e “criação” de normas 
individuais

Como visto no item anterior, se a teoria tradi-
cional nega a idéia de que juízes criem normas; e 
se há motivos para discordar da teoria kelseniana 
segundo a qual a atividade judicante sempre en-
volve a criação de normas; é em torno da teoria 
intermediária que passam a girar os esforços em 
caracterizar, como fonte produtora de normas, 
os comandos provenientes de decisões judiciais 
acerca de casos concretos.

Ocorre que os próprios adeptos da teoria 
intermediária, via de regra, sustentam que “o 
sistema jurídico (e, conseqüentemente, a ordem 
jurídica) há de ser reconstruído de tal maneira 
que sua base só inclua normas gerais e não nor-
mas individuais, como, por exemplo, as sentenças 

59 BULYGIN, Eugenio. Los jueces ¿crean derecho? Isonomia. 
Revista de Teoría e Filosofía del Derecho. Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. n. 18, p. 7-25, abr. 2003.

60 Ver BULYGIN, Los jueces ¿crean derecho?..., cit.
61 Embora se concorde com o primeiro caso, o segundo parece 

desconsiderar a circunstância de que, quando os juízes resolvem 
antinomias, tampouco “criam” novos elementos normativos 
ex propia fonte, pois a atividade que aí realizam também se 
pode resumir à simples aplicação de metanormas (elementos 
estruturais) que pré-existem no mesmo sistema.
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dade (como quando o juiz procede à dosimetria 
da pena de um criminoso). 

Contudo, como é possível haver decisões 
judiciais que determinem a produção de conse-
qüências jurídicas exorbitantes das previsões lo-
gicamente extraídas das normas pré-existentes, 
pode-se dizer que nessas hipóteses, como ex-
põe GUASTINI, “o juiz ‘cria’ uma norma individu-
al quando pronuncia uma decisão arbitrária (não 
justificada).”65 Em tais casos, as decisões judiciais, 
não importa se de conteúdo individual e/ou con-
creto, deverão ser examinadas como “tentativas” 
de alteração dos elementos normativos do siste-
ma jurídico.

Surge aqui outro problema, pois a conclusão 
que se extrai do parágrafo acima é a de que as sen-
tenças judiciais, mesmo que elaboradas de acordo 
com o critério da legalidade, só inovam o sistema 
jurídico quando não se atêm ao critério da dedu-
tibilidade lógica. Isto é, ainda que os juízes, pelo 
critério da legalidade, estejam autorizados pelo 
sistema jurídico a “promulgar” novas normas em 
situações excepcionais, esse processo de criação 
de normas jurídicas pressupõe ou a insuficiência 
ou a inobservância do critério da dedutibilidade 
lógica.

Por outras palavras, o caráter inovador das 
normas jurídicas instituídas em sentenças judiciais 
não depende só da observância do critério geral 
da legalidade, representado pelo poder jurisdi-
cional concedido aos juízes para integrar lacunas 
ou resolver conflitos entre normas. Vai depender, 
ainda, da aplicação de uma norma que não recon-
duza ao critério da dedutibilidade lógica. 

Enfim, quando obedecem a ambos os cri-
térios de extração de normas pertencentes ao 
sistema jurídico (critérios da legalidade e da de-
dutibilidade lógica), os juízes nada criam ao emitir 
sentenças individuais. A criação normativa, pela 
via judicial, pressupõe a observância do critério da 
legalidade, mas exige o afastamento do critério da 
dedutibilidade lógica. Daí a relevância de maiores 
estudos sobre os efeitos normativos inerentes às 

65 Ibidem, p. 102.

decisões judiciais, sobretudo quanto ao fenôme-
no da coisa julgada.

IV - Coisa julgada inconstitucional

1. Definições prévias

Enquanto as decisões judiciais se sujeitarem 
a recursos ou a expedientes processuais que pos-
sam modificá-las ou adiar-lhes a eficácia, o proces-
so decisório está em curso. Portanto, não há falar-
se, ainda, em coisa “julgada”. A pertinência dessa 
expressão, assim flexionada no particípio passado, 
surge só após a decisão “transitar” ou “passar em 
julgado” – i.e., somente depois de ultrapassada a 
fase processual durante a qual é ainda possível al-
terar os termos da decisão ou adiar a eficácia do 
comando proveniente do que já foi decidido. Daí 
se denominar de “coisa julgada” ou “caso julga-
do” a decisão judicial contra a qual já não caibam 
maisrecursos (§ 4º do art. 6º da LICC), tampouco 
remessa necessária (CPC, art. 475).

Por conseguinte, a decisão judicial atinge 
seu mais alto grau de eficácia quando esgotada 
toda a cadeia de expedientes processuais capa-
zes de influir, no todo ou em parte, nos efeitos 
que o comando decisório esteja apto a produzir. 
Ou seja, a coisa julgada não é propriamente um 
“efeito” decisório, mas fenômeno jurídico que in-
dica o grau máximo de eficácia de uma decisão 
judicial66. Uma vez passada em julgado, a decisão 
judicial, regra geral, não poderá mais ser alvo de 

66 Além da coisa julgada decorrente do trânsito em julgado de 
decisões jurisdicionais, é comum aludir-se, ainda, à coisa julgada 
administrativa, que equivale ao efeito preclusivo decorrente 
do esgotamento dos recursos previstos na esfera decisória 
administrativa, i.e., a “irretratabilidade do ato parente a própria 
Administração” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo 
brasileiro. 16. ed. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, 
p. 576). Todavia, não se trata de verdadeira coisa julgada, pois 
tampouco impede rediscussões da matéria na esfera judicial 
(Constituição, art. 5º, XXXV), o que subtrai interesse pelo 
assunto. Por isso mesmo, decidiu o STF, a “coisa julgada a que 
se refere o artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna é, como conceitua o 
§ 3º do artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, a decisão 
judicial de que já não caiba recurso, e não a denominada coisa 
julgada administrativa” (RE 144.996/SP, 1ª Turma, rel. Min. 
MOREIRA ALVES, j. em 29-4-97, DJU  de 12-9-97, p. 43732).
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como parâmetro de controle da constituciona-
lidade (bloco de constitucionalidade). Daí não 
haver dúvidas de que também decisões judiciais, 
transitadas em julgado ou não, podem apresentar 
inconstitucionalidades. 

Pois bem. Conforme doutrina portuguesa69, 
a coisa julgada merecerá a qualificação “inconsti-
tucional” em qualquer das três situações abaixo: 
(a) quando o conteúdo da decisão judicial violar 
diretamente a alguma das normas que compõem 
o bloco de constitucionalidade; (b) quando a de-
cisão judicial proceder à aplicação de algum ato 
que seja inconstitucional; (c) quando a decisão ju-
dicial afastar a aplicação de algum ato por motivo 
de inconstitucionalidade, sem que ele fosse mes-
mo inconstitucional. 

Já no direito brasileiro, a questão não é tão 
simples assim. Isso porque, diferentemente do 
sistema português, o STF, por política judiciária, 
optou por reduzir o conceito de inconstituciona-
lidade somente à desconformidade direta/frontal 
a uma norma que faz parte do bloco de constitu-
cionalidade. Nessa ordem de idéias, não se pode 
falar em inconstitucionalidade nem sequer em re-
lação a atos normativos se, para tanto, o reconhe-
cimento do defeito constitucional tiver de passar, 
primeiramente, pelo exame de normas infracons-
titucionais dotadas de hierarquia superior à do 
ato analisado70. Logo, para o STF, não se trata de 
verdadeira questão de inconstitucionalidade, mas 
de simples ilegalidade, a antinomia constitucional 
constatada em atos normativos secundários (de-
cretos, portarias, instruções normativas) editados 
para regulamentar a execução de atos normativos 
primários (leis complementares, leis ordinárias, 
leis delegadas), ainda que estes tenham conteúdo 
similar ao de alguma norma constitucional71.

69 Ver OTERO, op. cit., p. 65.
70 Por todos, v.  ADInMC 1.900/DF e ADIn 3.190/GO.
71 Excetuam-se os regulamentos autônomos, i.e., aqueles atos 

administrativos que não desempenham função meramente 
regulamentar, já que, devidamente ou não, assumem 
características de autênticos atos normativos primários. 
Nesse sentido, são considerados autônomos os regulamentos 
baixados nos seguintes casos: (a) quando o constituinte 
dispensa a edição de lei para tratar do assunto versado pelo ato 
administrativo, fazendo com que este obtenha fundamento de 
validade diretamente da constituição, como nas hipóteses do 

modificação, pelo menos no âmbito da mesma re-
lação processual67.

De outro lado, embora conte com proteção 
constitucional contra a retroatividade normativa 
(inciso XXXVI do art. 5º) e até traga importantes 
repercussões materiais, a coisa julgada não deixa 
de ser instituto jurídico tipicamente processual e, 
por isso, sujeita-se à conformação legislativa fede-
ral (Constituição, art. 22, I, quarta figura). Logo se 
vê, a proteção dada pelo inciso XXXVI do art. 5º 
da Constituição está conectada aos limites tanto 
subjetivos quanto objetivos da coisa julgada, tal 
como definidos pela legislação processual68. As-
sim, o que tal disposição constitucional proíbe é 
a retroatividade da redefinição legal dos limites 
subjetivos e objetivos da coisa julgada, em detri-
mento de decisões anteriormente transitadas em 
julgado.

2. Inconstitucionalidade e coisa julgada 

Como se viu, a inconstitucionalidade é o 
nome dado à relação de incompatibilidade que 
se manifesta entre algum ato ou comportamen-
to e pelo menos uma das normas que utilizáveis 

67  A se considerar o conteúdo das decisões judiciais que 
transitam em julgado, é preciso diferenciar as que apreciam 
somente questões processuais (decisões “terminativas” 
ou “de rito”), daquelas cujo comando alcança também (ou 
somente) questões materiais a envolver as partes (decisões 
“definitivas” ou “de mérito”). A diferença radica em que os 
efeitos das decisões terminativas dizem respeito apenas à 
relação processual respectiva; já os efeitos das decisões de 
mérito transcendem a esfera da relação processual e acabam 
por se projetar na própria relação jurídica material polarizada 
pelos sujeitos processuais. Da diferenciação acima surgem 
dois tipos de coisa julgada. Fala-se em coisa julgada formal 
para aludir a toda decisão, independentemente do conteúdo 
decisório, seja terminativa, seja de mérito, contra a qual não 
caiba mais recurso. Contudo, esse tipo de coisa julgada só gera 
efeitos processuais. Representa a imodificabilidade da decisão 
judicial que transitou em julgado, mas apenas com referência à 
mesma relação processual no curso da qual surgiu. Logo, não 
impede outro processo judicial a respeito das questões postas 
a exame, incluindo as já analisadas no processo anterior. Por 
isso, há autores que vêem aí simples manifestação do instituto 
da preclusão processual, e não verdadeira coisa julgada. Em 
segundo lugar, a se tratar de uma decisão de mérito, além da 
coisa julgada formal, o esgotamento das possibilidades de 
recurso implica, ainda, a chamada coisa julgada material, que 
imuniza as repercussões da decisão em face da relação jurídica 
material examinada. Esse o tipo de coisa julgada de que cuida o 
art. 467 do CPC (“Denomina-se coisa julgada material a eficácia, 
que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a 
recurso ordinário ou extraordinário.”)

68 No caso do processo civil, vide CPC, artigos 468 a 474.
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Daí o problema: se no Brasil a inconstitucio-
nalidade foi reduzida pelo STF só à modalidade 
frontal ou direta, embora possível enquadrar-se 
nessa acepção os casos em que a decisão judicial, 
erradamente, tenha interpretado uma disposição 
constitucional ou aplicado uma norma da Consti-
tuição, essa definição estrita de inconstitucionali-
dade não alcançaria as hipóteses em que a decisão 
judicial se limitasse a aplicar efeitos inconstitucio-
nais decorrentes de uma norma infraconstitucio-
nal. 

E é neste ponto que se mostra importante 
entender o que, à primeira vista, poderia pare-
cer ocioso – sobretudo a um processualista me-
nos afeiçoado ao direito constitucional – explicar 
aquelas noções teóricas básicas expostas na pri-
meira parte do trabalho. 

Em primeiro lugar, mesmo essa reduzida 
definição de inconstitucionalidade permite aco-
modar aqueles mencionados casos em que a de-
cisão judicial “cria” uma norma que não poderia 
ser obtida pelo critério da dedutibilidade lógica. 
Assim, se de uma decisão judicial emergir algum 
comando individual/concreto cujo fundamento 
partiu da equivocada premissa segundo a qual 
o dispositivo constitucional X teria o sentido Z, 
quando o sentido dele era Y, tal decisão acaba por 
tentar introduzir, no sistema jurídico um comando 
inovador. E se esse comando equivocado não for 
reformado pelas vias recursais próprias e transitar 
em julgado, a coisa julgada passará a apresentar o 
mesmo vício de inconstitucionalidade que havia 
na decisão da qual surgiu. Conseqüentemente, 
mesmo o conceito reduzido da inconstituciona-
lidade frontal/direta inclui a inconstitucionalida-
de da decisão transitada em julgado que extrai 
uma norma constitucional que nunca pertenceu 
ao sistema jurídico. E semelhante conclusão vale 
também para os casos em que o juiz, erradamen-
te, interpreta uma disposição constitucional e daí 
utiliza uma norma inexistente para declarar a in-

decreto previsto no art. 84, VI, “a”, com redação da EC 32/2001; 
ou (b) o ato regulamentar é editado de maneira inválida, sem 
base constitucional ou legal: (b.1) diante da inexistência de 
norma primária que seria por ele regulamentada; ou (b.2) em 
razão da prévia revogação da lei que deveria ser o objeto da 
regulamentação.  

constitucionalidade de uma norma constitucio-
nalmente válida.

Em segundo lugar, já quanto às decisões ju-
diciais que equivocadamente declaram a consti-
tucionalidade de uma norma inconstitucional, é 
preciso não esquecer que o constituinte estabele-
ceu uma metanorma específica cuja observância 
implica a autonomia normativa da coisa julgada, 
pelo menos no que diz respeito à aplicabilidade 
do comando individual/concreto emergente da 
decisão passada em julgado. 

Com efeito, ao preservar a coisa julgada até 
mesmo contra futuras modificações legislativas, o 
inciso XXXVI do art. 5º da Constituição acabou por 
ressaltar a autoridade normativa das decisões pas-
sadas em julgado, seja em face das normas gerais 
e pré-existentes utilizadas como razão de decidir, 
seja com relação a normas futuras tanto de caráter 
geral quanto individual. Essa idéia fica mais clara 
quando se percebe, de um lado, que nem a revo-
gação da norma legal aplicada  compromete a au-
toridade da decisão que, passada em julgado, se 
limitara a aplicar a norma legal revogada; de ou-
tro, que inclusive a decisão judicial que haja erro-
neamente aplicado uma norma legal conserva-se 
vigente até ser desconstituída pelas vias próprias 
(ver CPC, art. 485, V). Assim, tudo leva a crer que a 
formação da coisa julgada se desprende dos limi-
tes lógicos do critério da dedutibilidade e assume 
normatividade própria, baseada somente no crité-
rio da legalidade72. 

72 A exposição, aqui, aproxima-se da teoria kelseniana, que 
localiza no princípio da coisa julgada fonte de validade 
autônoma para decisões judiciais que não se restrinjam à 
aplicação de normas pré-existentes. Nesse sentido, ao criticar 
idéias de ESSER, sustentou KELSEN: “A decisão judicial de um 
caso concreto, a qual não é aplicação de uma norma jurídica 
geral, materialmente definida, que já esteja em vigor, pode ser 
influenciada por um princípio da Moral, Política ou Costume, 
que ainda não influenciou até agora, de nenhum modo, a 
produção do Direito. A norma individual que representa uma 
semelhante decisão judicial pode entrar em vigor em virtude 
do princípio jurídico-positivo-formal da coisa julgad. Esta força 
legal jurídico-positiva, a coisa julgada relativa à norma jurídica, 
não o princípio que é a proposição fundamental da Moral, 
Política ou Costume, o qual influencia a decisão judicial, é o 
fundamento de validade desta decisão.” (KELSEN, Hans. Teoria 
geral das normas. Trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1986, p. 146.)
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Daí a definição: coisa julgada inconstitucio-
nal é o efeito do trânsito em julgado de decisão 
cujo comando emergente importa na aplicação 
concreta de conseqüências jurídicas diversas da-
quelas decorrentes da linha de deduções lógicas 
extraídas da interpretação do bloco de constitu-
cionalidade. 

3. Coisa julgada inconstitucional: inexistên-
cia ou invalidade? 

Não há consenso sobre se a coisa julgada 
inconstitucional deva ser considerada inexistente 
ou somente inválida. Porém, boa parte da doutri-
na sustenta que uma decisão judicial, mesmo que 
insuscetível de recurso ou remessa necessária, se 
contrariar a constituição, não passará de um ato 
“inexistente”74.

Essa visão é parcialmente equivocada. Como 
se sustentou acima, a identificação do vício de 
inexistência de um ato, incluídas as decisões ju-
diciais, não depende simplesmente da hierarquia 
constitucional da norma por ele contrariada. A 
inexistência é determinada por defeitos relativos 
à competência lato sensu para produzir o ato75. 
Desse modo, se a decisão “judicial” foi proferida 
por órgão ou autoridade a quem não é concedida 
jurisdição, será mesmo inexistente e nunca po-
derá redundar em coisa julgada, porque o ato, se 
recomposto às origens, não remeterá a nenhum 
órgão ao qual a Constituição estabelece poderes 
jurisdicionais para promulgar decisões desse tipo. 
Exemplo clássico: “sentença” assinada por escri-
vão ou oficial de justiça. 

Contudo, se a decisão judicial tiver sido pro-
ferida por alguma autoridade ou órgão investido 
de jurisdição, não poderá mais ser considerada 
inexistente. Como se viu, é suficiente à definição 
da existência de um ato a circunstância de ter sido 
“promulgado” por autoridade dotada de compe-

74 Por todos, cf. DANTAS, Ivo. Coisa julgada inconstitucional: 
declaração judicial de inexistência. Fórum Administrativo, Belo 
Horizonte, n. 15, p. 588-607, mai. 2002; WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: 
hipóteses de relativização. São Paulo: 2003, p. 34 e segs.

75 No caso das decisões judiciais, por competência deve-se 
entender como sendo o núcleo de poder estatal, e não no 
sentido “processual”, a significar a medida da jurisdição.

Em resumo, o comando individual/concreto 
emergente da coisa julgada pertence ao sistema 
autonomamente. Tudo por força de metanormas 
do sistema jurídico nacional (sobretudo o inciso 
XXXVI do art. 5º da Constituição) a determinar a 
obrigatoriedade da aplicação daquele comando 
individual/concreto, independentemente da per-
tinência da norma geral utilizada como razão de 
decidir. E ainda que não se concorde com essa 
normatividade própria dos comandos emergen-
tes de decisões judiciais transitadas em julgado, 
os efeitos jurídicos surgidos a partir do trânsito 
em julgado têm aplicabilidade garantida por me-
tanorma do sistema jurídico (inciso XXXVI do art. 
5º da Constituição). E isso já parece suficiente para 
instaurar relações diretas de inconstitucionalida-
de, mesmo quando a decisão judicial se tenha 
restringido a reproduzir ou a aplicar comandos 
retirados de atos normativos infraconstitucionais 
e pré-existentes.

Somente após esclarecidas tais peculiarida-
des é que não há maiores problemas em aderir a 
teses portuguesas a respeito do assunto, como a 
de JOÃO DE CASTRO MENDES, para quem, “tran-
sitada em julgado, a sentença desprende-se da lei 
em que se gerou e vale por si mesma, baseada di-
retamente na Constituição”.73 

Portanto, para se falar em coisa julgada in-
constitucional, basta que o comando emergente 
de uma decisão judicial passada em julgado im-
plique conseqüências desconformes às normas 
integrantes do bloco de constitucionalidade que 
vigorava no momento em que proferida, não im-
portando se tais conseqüências provenham dire-
tamente do comando decisório (como no caso de 
a decisão interpretar erroneamente um preceito 
da Constituição) ou, indiretamente, seja pela apli-
cação de ato normativo inconstitucional, seja pela 
recusa em aplicar ato normativo constitucional, 
porque indevidamente considerado inconstitu-
cional.

73 MENDES, João de Castro. Caso Julgado, Poder Judicial e 
Constituição. Revista da Faculdade de Direito de Lisboa, vol. XXVI, 
1985, p. 49, apud OTERO, Ensaio..., p. 45.
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tência para promulgar atos do mesmo tipo. Daí, 
ainda que tal ato apresente alguma inconsistência 
constitucional, o vício implicará invalidade, e não 
inexistência.

Certo que as idéias de BULYGIN tornariam 
bem mais consistente e elegante a tese da inexis-
tência da coisa julgada inconstitucional. Coerente 
com o raciocínio de que só normas gerais devem 
ser incluídas no catálogo das normas que fazem 
parte de um sistema jurídico, BULYGIN acaba por 
dizer que os “juízes só são competentes para pro-
mulgar normas que sejam conseqüência lógica 
das normas gerais do sistema”.76 Também coeren-
temente, BULYGIN defende que, mesmo nos ca-
sos excepcionais em que juízes estão autorizados 
a criar normas que não decorram de outras pré-
existentes, o processo criativo aí pressuposto radi-
ca na estipulação de uma norma geral, na parte de 
fundamentação decisória, que será então indivi-
dualmente “aplicada” pelo dispositivo da decisão 
judicial. Nessa linha, enfim, uma decisão judicial 
que retirasse conclusões logicamente equivoca-
das da constituição, mesmo que transitasse em 
julgado, nunca poderia ser considerada existente/
pertinente, porque os juízes só disporiam de com-
petência para editar normas individuais extraídas 
por deduções lógicas das normas já previstas no 
sistema. 

Contudo, como já se viu, o caráter criativo das 
normas jurídicas instituídas em sentenças judiciais 
não depende da natureza geral das normas a par-
tir das quais os juízes fundamentam seus coman-
dos individuais, nem só da observância do critério 
geral da legalidade, representado pela competên-

76 Nas palavras de BULYGIN: “… es decir, una norma pertenece 
al sistema, sea porque se deduce de las normas del sistema, 
sea porque ha sido dictada por una autoridad competente, es 
el que mejor reconstruye los criterios de pertenencia que los 
juristas usan efectivamente, aunque bien puede ser que tales 
usos no sean homogéneos, en el sentido de que respecto de 
alguna subclase de normas el modelo aplicable sea otro. En 
particular, Caracciolo sugiere que en el caso de las sentencias 
judiciales el modelo más adecuado es M3 esto es, el que exige el 
cumplimiento de ambos criterios, lo que equivaldría a decir que 
los jueces sólo son competentes para promulgar normas que 
son consecuencia lógica de las normas generales del sistema 
(más la descripción del caso). Esto suena bastante razonable, y 
es un argumento en favor de no mezclar las normas generales 
con las normas individuales.” (Algunas..., p. 261-262.)

cia (poder jurisdicional) concedida aos juízes para 
integrar lacunas ou resolver conflitos entre nor-
mas. Vai depender, ainda, da insuficiência do cri-
tério da dedutibilidade lógica para extrair a norma 
aplicada na sentença. Assim, quando obedecem a 
ambos os critérios de extração de normas perten-
centes ao sistema jurídico (critério da legalidade 
e critério da dedutibilidade lógica), os juízes nada 
criam ao emitir sentenças individuais. 

Ocorre que, como também já foi visto, todas 
essas questões acerca do papel criativo das deci-
sões judiciais ficam relegadas a segundo plano, 
no Brasil, ante a metanorma constitucional que 
garante a aplicação do comando judicial transita-
do em julgado.

Enfim, a decisão judicial existente, embora 
constitucionalmente inválida, surtirá efeitos jurí-
dicos e deverá ser aplicada, por força de garantia 
constitucional, até ser desconstituída por outra 
decisão judicial. E mesmo que tal desconstituição 
geralmente se faça com eficácia retrospectiva (ex 
tunc), se não providenciada a tempo e modo devi-
dos, a inconsistência constitucional ficará definiti-
vamente consolidada.

4. Posição do STF

Pela jurisprudência do STF, também não se 
pode considerar “inexistente” a coisa julgada in-
constitucional. Por diferenciar, implicitamente, a 
inconstitucionalidade da inexistência, o Tribunal 
há muito tem decidido que os efeitos da coisa 
julgada são imunes à declaração de inconstitucio-
nalidade proferida em outros processos77. Para a 
Suprema Corte, ademais, a coisa julgada incons-
titucional não é concretamente atingida nem se 
a inconstitucionalidade tiver sido reprimida, com 
eficácia geral, por meio de resolução do Senado 

77 Por todos, cf. Rcl 148/RS, Pleno, rel. Min. MOREIRA ALVES, 
DJU de 17-06-1983, p. 8.957; AI(AgRg) 145.589/RJ, Pleno, rel. 
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU de 24-06-1994, p. 16.652; e 
RE 187.376/PR, 1ª Turma, rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJU de 
13-09-1996, p. 33.241.
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Federal78, tampouco mediante decisão proferida 
em ações diretas de inconstitucionalidade79.

Segundo o STF, mesmo que a inconstitu-
cionalidade tenha sido reconhecida com efeitos 
erga omnes, faz-se necessário desconstituir os 
efeitos da sentença contrária pelas vias processu-
ais próprias,80 o que não pode ser obtido reflexa-

78 Nesse sentido, acerca de suspensões determinadas por 
resolução do Senado Federal, cf. RMS 17.976/SP, 3ª Turma, 
rel. Min. AMARAL SANTOS, DJU de 24-09-1969; e RE 86.056/
SP, 1ª Turma, Rel. Min. RODRIGUES ALCKMIN, DJU de 1º/07/77. 
Também no RE 89.108/GO (rel. Min. CUNHA PEIXOTO, j. em 
28-8-80, DJU de 19-12-80), o Plenário da Corte entendeu 
necessária a ação rescisória para desconstituir acórdão do 
TJGO que aplicara dispositivo considerado posteriormente 
inconstitucional pelo STF e que teve eficácia depois suspensa 
por força de resolução do Senado Federal.

79 AgRg no RE 473.715/CE, 1ª Turma, rel. Min. CARLOS BRITTO, 
j. em 26-4-2007, DJU de 25-05-2007, p. 75. Tratava-se de 
recurso extraordinário interposto contra acórdão que julgara 
improcedentes embargos à execução fundada em título 
executivo que determinava a aplicação de dispositivo cuja 
inconstitucionalidade havia sido liminarmente declarada 
na ADInMC 1.187/DF e, definitivamente, no RE 247.866/CE. 
Entendeu a Corte que a coisa julgada, ainda que inconstitucional, 
não poderia ser desconstituída sequer em sede de recurso 
extraordinário interposto contra a respectiva execução, pois 
a parte interessada deveria valer-se dos meios próprios para 
impugná-la.

80 E esse entendimento não se considera incompatível nem 
sequer diante de uma extensão das hipóteses de cabimento 
de rescisória recentemente adotada pelo STF no AgRg na Rcl 
2.600/SE (rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 14.9.2006, Informativo STF, 
n. 440/2006 e DJU de 3-8-2007), julgamento em que a Corte 
debateu se a decisão de mérito proferida em ADIn legitima 
rescisão de acórdão proferido em conformidade com medida 
liminar concedida no mesmo processo, mas em sentido oposto. 
Na ementa do acórdão do TJSE que negara procedência à 
rescisória, constou que a “mudança de interpretação, ainda 
que proferida no âmbito do STF, mesmo em sede de ADIn, não 
rende ensejo à declaração de violação literal dos dispositivos 
invocados, quando a postura adotada no acórdão fustigado 
pela rescisória, mesmo em contradição com o julgamento da 
ADIn, era escorada em liminar do STF proferida em sede de 
controle concentrado de constitucionalidade, mormente se 
cuidando do mesmo processo.” Porém, o STF entendeu que, 
embora a coisa julgada não seja automaticamente atingida 
pelo efeito vinculante em contrário que decorra de uma decisão 
posterior, se após a decisão vinculante veio a ser ajuizada 
ação rescisória, o julgamento desta estará vinculado pelo 
sentido daquela. Segundo o STF, “a eficácia ex tunc da decisão 
proferida em controle abstrato torna legítima ação rescisória 
de sentença que, mesmo anterior àquela decisão, lhe seja 
contrária.” Assim, de acordo com o precedente em destaque, 
o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais 
e a conseqüente prevalência da orientação fixada pelo STF 
vinculam o julgamento no sentido da rescisão do acórdão 
conflitante, ainda que este tenha transitado em julgado 
anteriormente à decisão vinculante. Certo, esse raciocínio acaba 
por consagrar a curiosa tese segundo a qual a violação de que 
trata o inciso V do art. 485 do CPC não é só aquela que contraria 
as interpretações constitucionais do STF em vigor no momento 

mente, sequer em sede de recurso extraordinário 
interposto contra a execução do título executivo 
inconstitucional.81

Tudo isso revela que a inconstitucionalidade 
da coisa julgada, pela jurisprudência do STF,  não 
é sinônimo de inexistência, bem como que, mes-
mo se tecnicamente inválida a decisão inconstitu-
cional, se transitar em julgado, será eficaz até que 
regulamente desconstituída pelas vias próprias. 
Também para o STF, ainda que inconstitucional 
determinada coisa julgada, não haverá mais como 
desfazer-lhe os efeitos que haja produzido, se já 
inviabilizada a utilização dos meios impugnativos 
próprios. 

Daí a conclusão: pela jurisprudência do STF, 
a coisa julgada inconstitucional não se confunde 
com um ato inexistente e, embora se deva con-
siderá-la inválida, a autoridade que dela emerge 
se mantém aplicável enquanto a decisão passa-
da em julgado não for desconstituída a tempo e 
modo devidos.

5. Princípios constitucionais aplicáveis em 
matéria de desconstituição da coisa julgada in-
constitucional

Ainda que o trânsito em julgado represente a 
imutabilidade da decisão judicial, os sistemas jurí-
dicos em geral costumam prever meios de impug-
nação da coisa julgada. No Brasil, não é diferente. 

Certo que, por aqui, nem emenda constitu-
cional pode validamente desconstituir a autori-
dade da coisa julgada com efeito retroativos82. 

da prolação da decisão rescindenda, pois também inclui a 
violação às interpretações que o STF só tenha feito ou tornado 
evidente no futuro, i.e, após o julgamento que se pretenda 
rescindir. Entretanto, como se pode claramente perceber, o que 
no caso ocorreu não foi a desconstituição retroativa da coisa 
julgada por força da decisão final da ADIn, senão a repercussão 
atual dos efeitos vinculantes que desta decorrem em face de 
julgamento (da rescisória) ocorrido em momento que tais 
efeitos já deveriam ser observados, ainda que para desconstituir 
julgamento anterior (do acórdão rescindendo). 

81 AgRg no RE 473.715/CE, 1ª Turma, rel. Min. CARLOS BRITTO, j. 
em 26-4-2007, DJU de 25-05-2007, p. 75.

82 Ainda que se possa entender que a expressão “lei”, contida no 
inciso XXXVI do art. 5º da Constituição, não inclua as emendas 
constitucionais, a proteção dada à coisa julgada vale contra 
tanto o legislador quanto para o constituinte originário, pois a 
matéria faz parte do núcleo essencial da própria separação dos 
Poderes (inciso III do § 4º do art. 5º da CF/88). Nesse sentido, v. 
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Todavia, o legislador federal reúne competência 
suficiente para instituir e disciplinar mecanismos 
processuais voltados à desconstituição dos efeitos 
de decisões judiciais passadas em julgado83, desde 
que não o faça de maneira retroativa, alcançando 
decisões passadas em julgado anteriormente. Em 
outras palavras, a despeito de o constituinte ha-
ver protegido a coisa julgada (art. 5º, XXXVI), não 
inibiu “o Estado de definir, em sede meramente 
legal, as hipóteses ensejadoras da invalidação da 
própria autoridade da coisa julgada84”.

Óbvio, entretanto, tais mecanismos são ex-
cepcionais. Do contrário, a própria finalidade ju-
risdicional de estabilizar relações sociais ficaria 
comprometida, à medida que as decisões judiciais 
transitadas em julgado pudessem, com facilidade, 
ser alvo de novas e indefinidas discussões. Acerca 
do assunto, além do princípio da segurança jurídi-
ca, incidem dois outros princípios constitucionais. 

Em primeiro lugar, cabem referências ao 
princípio da reserva da jurisdição em matéria de 
revisão de decisões judiciais. Isso porque faz par-
te da própria definição da função jurisdicional do 
Estado a característica segundo a qual, salvo ex-
ceções postas pelo constituinte originário85, de-

BERNARDES, Juliano Taveira. Efeitos das normas constitucionais 
no sistema normativo brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris, 2002, p. 70-71.

83 Como ensina JOSÉ AFONSO DA SILVA: “A proteção constitucional 
da coisa julgada não impede, contudo, que a lei preordene regras 
para a sua rescisão mediante atividade jurisdicional. Dizendo 
que a lei não prejudicará a coisa julgada, quer-se tutelar esta 
contra atuação direta do legislador, contra ataque direto da lei. 
A lei não pode desfazer (rescindir ou anular ou tornar ineficaz) 
a coisa julgada. Mas pode prever licitamente, como o fez o art. 
485 do Código de Processo Civil, sua rescindibilidade por meio 
da ação rescisória.” (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 376.)

84 STF, Pleno ED na AR 1.279/PR, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU de 
13-9-2002.

85 Parecem ser as únicas exceções constitucionais a permitir a 
desconstituição da coisa julgada por ato proveniente de órgão 
não-jurisdicional: (a) leis penais benéficas são retroativas (art. 
5º, XL) e, por isso, poderão desconstituir decisões judiciais que 
aplicaram legislação mais severa, independentemente da data 
de trânsito em julgado;  (b) o princípio da retroatividade da 
norma penal benéfica estende-se às leis concessivas de anistia, 
sejam as criminais, sejam as de outras categorias (art. 22, XVII, 
c/c art. 48, VIII e § 6º do art. 150), o que possibilita desconstituir a 
coisa julgada; (c) o decreto legislativo de que trata o § 3º do art. 
62 da Constituição, com redação da EC n. 32/2001, ao regular 
os efeitos da rejeição de medida provisória, tem força suficiente 
para desconstituir decisões judiciais que aplicaram a medida 

cisões judiciais não podem ser revistas por quem 
exerça outro tipo de função estatal (Legislativo e 
Executivo). Daí, mesmo que o legislador seja com-
petente para dispor e até para ampliar as modali-
dades de impugnação à coisa julgada, não poderá 
incluir quaisquer delas na esfera de competência 
de órgãos estranhos ao Judiciário. 

Em segundo lugar, sobressai o princípio da 
hierarquia jurisdicional86. Assim, diante do esque-
ma hierárquico de distribuição de competências 
jurisdicionais previsto na Constituição Federal, o 
legislador não pode atribuir a um órgão judicial 
inferior poderes para desconstituir decisões pro-
feridas por órgãos superiores. Ou seja, a descons-
tituição da coisa julgada só pode ser obtida como 
conseqüência de decisões emanadas por órgão 
ou autoridade judicial de hierarquia igual ou su-
perior àquela que proferiu, em última instância, a 
decisão que transitou em julgado. 

Aliás, esse princípio da hierarquia jurisdicio-
nal deve condicionar a interpretação do § 1º do 
art. 475-L do CPC, que trata da impugnação à exe-
cução lastreada em “título judicial fundado em lei 
ou ato normativo declarados inconstitucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em 
aplicação ou interpretação da lei ou ato normati-
vo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como in-
compatíveis com a Constituição Federal87”. Assim, 
diante do esquema hierárquico de distribuição de 
competências estabelecido pela Constituição de 
1988, os órgãos de primeiro grau não têm pode-
res para desconsiderar os efeitos da coisa julgada 
material proveniente de acórdãos de instâncias 

provisória rejeitada, incluindo as decisões já passadas em 
julgado; (d) o exercício da prerrogativa presidencial de conceder 
indulto (art. 84, XII), instituto que abrange tanto a graça quanto 
a comutação de penas, também poderá desconstituir a coisa 
julgada.

86 Referido princípio já foi reconhecido pelo STF no julgamento 
de questão de ordem na Petição n. 3.211/DF (rel. designado 
Min. MENEZES DIREITO, j. em 13-3-2008, DJ-e de 26-06-2008). 
Nesse precedente, mesmo à fala de disposição constitucional 
expressa, o Plenário decidiu ser sua competência a para julgar 
ação por ato de improbidade administrativa ajuizada contra 
Ministro do STF, ao argumento de que “distribuir competência 
para juiz de 1º grau para julgamento de ministro da Corte 
quebraria o sistema judiciário como um todo” (Informativo STF, 
n. 498/2008).

87 Da mesma forma, ver os embargos de que tratam o parágrafo 
único do art. 741 do CPC e o § 5º do art. 884 da CLT.
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judiciais superiores. Logo, o bloqueio da execução 
de decisões irrecorríveis não surge como simples 
reflexo de decisões judiciais comuns, mesmo que 
proferidas pelo STF, mas somente de decisões judi-
ciais que vinculem os demais órgãos do Judiciário. 
Portanto, esse novel mecanismo de impugnação 
a títulos executivos judiciais só se mostra adequa-
do nos casos em que a coisa julgada inconstitu-
cional implicar contrariedade ao efeito vinculante 
decorrente de decisões finais proferidas pelo STF 
em ações direta de inconstitucionalidade, ações 
declaratórias de constitucionalidade ou argüições 
de descumprimento de preceito fundamental. 

Contudo, antes de encerrar, é preciso ainda 
dizer que o atual sistema jurídico brasileiro pre-
vê meios diretos de impugnação à coisa julgada 
inconstitucional não somente no âmbito do con-
trole concreto de constitucionalidade (tais como a 
ação rescisória, a revisão criminal, o habeas corpus, 
a ação declaratória de nulidade, a impugnação de 
que trata o CPC, art. 475-L, § 1º, além dos embar-
gos previstos no parágrafo único do art. 741 do 
CPC e o § 5º do art. 884 da CLT). Muito importan-
te lembrar que, na seara do controle abstrato de 
constitucionalidade, é possível utilizar a argüição 
de descumprimento de preceito fundamental 
para atacar e desconstituir, de maneira concentra-
da, decisões judiciais transitadas em julgado88.

88 Ver BERNARDES, Juliano Taveira. Controle abstrato de 
constitucionalidade: elementos materiais e princípios 
processuais. São Paulo: Saraiva, 2004.
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OS JUROS DE MORA NO CÓDIGO CIVIL
Juiz Federal Substituto Lincoln Pinheiro Costa

O Sistema Especial de Liquidação e Custódia 
- SELIC é um sistema informatizado que se destina 
à custódia de títulos escriturais de emissão do Te-
souro Nacional e do Banco Central, bem como ao 
registro e à liquidação de operações com os refe-
ridos títulos. Tal sistema permite que a liquidação 
financeira das operações realizadas com títulos 
federais seja feita pelo resultado líquido. 

A Circular de número 2.900/99, do Banco 
Central do Brasil, assim define  a taxa SELIC: 

“Define-se Taxa SELIC como a taxa média 
ajustada os financiamentos diários apurados 
no Sistema  Especial de Liquidação e de Custo-
dia (SELIC) para títulos federais”.

Periodicamente, o Copom - Comitê de Políti-
ca Monetária – reúne-se e fixa a meta para a taxa 
SELIC. Essa meta é uma taxa de juros que repre-
senta os juros básicos da economia, isto é, os juros 
pagos pelos títulos federais. Ao estabelecer a refe-
rida taxa, o Banco Central sinaliza aos investidores 
quanto o governo, emissor dos títulos, pagará de 
juros. Em resumo: a taxa SELIC representa a remu-
neração recebida pelos que investem em títulos 
federais, ou seja, por aqueles que financiam a dí-
vida pública.

O Código Civil Brasileiro estabelece em seu 
art. 406: 

“ Quando os juros moratórios não forem 
convencionados, ou o forem sem taxa estipula-
da, ou quando provierem de determinação da 
lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em 
vigor para a mora do pagamento de impostos 
devidos à Fazenda Nacional.”

Dispõe por sua vez o art. 161 do CTN: 

“ O crédito não integralmente pago no 
vencimento é acrescido de juros de mora, seja 
qual for o motivo determinante da falta, sem 
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis 
e da aplicação de quaisquer medidas de garan-
tia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, 
os juros de mora são calculados à taxa de um por 
cento ao mês.

A lei dispõe de modo diverso!

Assim reza a Lei nº 9065/95:

Art. 13. A partir de 1º de abril de 1995, 
os juros de que tratam a alínea c do parágrafo 
único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro 
de 1994, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 
nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 
90 da Lei nº 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e 
o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei nº 
8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa refe-
rencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia - SELIC para títulos federais, acumula-
da mensalmente.

E o art. 39, § 4º da Lei nº  9250/95:

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a 
compensação ou restituição será acrescida de 
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC 
para títulos federais, acumulada mensalmen-
te, calculados a partir da data do pagamento 
indevido ou a maior até o mês anterior ao da 
compensação ou restituição e de 1% relativa-
mente ao mês em que estiver sendo efetuada. 

Observa-se, pela leitura dos textos transcri-
tos, que a taxa SELIC é utilizada na cobrança dos 
juros moratórios quando os tributos federais não 
são pagos pontualmente, incluindo-se aí as con-
tribuições arrecadadas pela autarquia previdenci-
ária.

Portanto, é à taxa SELIC que se refere o art. 
406 do Código Civil, pois o referido dispositivo diz 
textualmente que “ Quando os juros moratórios 
não forem convencionados, ou o forem sem taxa 
estipulada, ou quando provierem de determinação 
da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em 
vigor para a mora do pagamento de impostos devi-
dos à Fazenda Nacional.” 

Não obstante a clareza dos textos legais, a ju-
risprudência tem sido tímida na aplicação da taxa 
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SELIC como juros de mora. Também a doutrina, 
em sua maioria, tem desaconselhado a aplicação 
da referida taxa.

Os principais argumentos utilizados contra 
a taxa SELIC como juros de mora é que a mesma 
possui natureza de juros remuneratórios e corre-
ção monetária.

Ocorre que não existe nenhum impedimento 
para o legislador eleger, como de fato o fez, a taxa 
SELIC como base de cálculo dos juros de mora.

É fácil entender o porquê da opção do le-
gislador: em tese, sendo privado das receitas tri-
butárias, o Estado precisa captar no mercado os 
recursos necessários à sua manutenção. E neste 
caso terá que pagar os juros de mercado, ou seja, 
os juros que os investidores exigem para empres-
tar capital ao Estado. Logo, para se ressarcir, deve 
o Estado receber uma indenização dos contribuin-
tes inadimplentes. E esta indenização são os juros 
moratórios acrescidos ao principal.

Vimos que os juros de mora, em matéria tri-
butária, passaram a ser exigidos, pela taxa SELIC, 
em 01/04/95. Em 01/01/96 o contribuinte, que re-
colhera tributo indevidamente, passou a ter trata-
mento isonômico na restituição ou na compensa-
ção, ou seja, o Estado passou a devolver os valores 
corrigidos pela taxa SELIC.

Curioso é que quanto a isso praticamente 
não há resistência.

Entretanto, em se tratando de outras ma-
térias, há enorme resistência à aplicação da taxa 
SELIC, malgrado o disposto no art. 406 do Código 
Civil.

Portanto, em que pesem as respeitáveis opi-
niões em sentido contrário, penso que os juros 
moratórios, quando não convencionados, devem 
ser fixados pela taxa SELIC, pois esta é a interpre-
tação que se extrai do art. 406 do Código Civil. 
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REJEIçãO LIMINAR DA DEMANDA: BREVES CONSIDERAçÕES
Juiz Federal Lucas Rosendo Máximo de Arújo

1. Considerações iniciais. A 
morosidade do Poder Judiciário: um 

problema de Estado

O Estado brasileiro, em todos os níveis e se-
tores, mostra-se, em regra, ineficiente. A socieda-
de, a despeito de arcar com os altíssimos custos 
de manutenção do Estado, não conta com servi-
ços públicos satisfatórios e condizentes com suas 
necessidades. Essa situação angustiante conduz, 
no entanto, paradoxalmente, a uma busca cada 
vez maior pelo próprio Estado, ou mais especifica-
mente, por um dos serviços essenciais e justifica-
dores da existência do Estado, que é a prestação 
jurisdicional.

Esse é um dos fatores principais do cresci-
mento constante do número de demandas judi-
ciais. A consciência da cidadania, conseqüência 
natural da progressiva e contínua adaptação e 
aprimoramento das relações sócio-jurídicas em 
conformidade com os valores do regime demo-
crático reinstaurado no País a partir de 1988, leva, 
dia-a-dia, cada vez mais indivíduos a recorrerem 
ao Poder Judiciário para a solução das controvér-
sias que surgem com os entes estatais.

O Estado-juiz, entretanto, tem deixado a de-
sejar; a respostas às demandas demoram excessi-
vamente e comprometem, na maioria dos casos, o 
escopo de pacificação social, inerente à atividade 
jurisdicional.

As decisões tardias decorrem não só do ex-
cesso de demanda, mas também das excessivas 
formas processuais e da cultura sedimentada en-
tre os operadores do Direito, dentre outros fato-
res.

Destaca-se, a esse respeito, a consolidação 
paulatina da diretriz traçada pelo Constituinte de 
1998, no que se refere ao acesso à Justiça. São vi-
síveis e inegáveis os avanços conquistados a esse 
título. Contudo, não se afigura legítimo cogitar-se, 

no contexto atual, de um processo efetivo e racio-
nal, que propicie uma solução célere e adequada 
às disputas levadas ao Poder Judiciário.

Diante desse quadro, o Constituinte Deriva-
do fez inserir no Texto Constitucional, no capítulo 
dedicado aos direitos individuais fundamentais, a 
garantia segundo a qual “a todos, no âmbito judi-
cial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação” (CF, art. 5º, LXXVIII, 
acrescentado pela EC nº 45/2004). 

Aí abeberado, o legislador ordinário, com 
vistas em dar concretude ao sobredito coman-
do constitucional, editou, dentre outras, a Lei nº 
11.277, de 7 de fevereiro de 2006, acrescentando 
o artigo 285-A ao Código de Processo Civil, preco-
nizando a possibilidade de rejeição in limine litis e 
in audita altera parte do pedido, na hipótese deste 
versar sobre matéria de direito já desacolhida pelo 
juízo a quem distribuído o feito.

A regra processual em alusão, no entanto, 
recebeu críticas as mais diversas, inclusive a pecha 
de inconstitucional, por contrariar, supostamente, 
os princípios do juiz natural, do devido processo 
legal, da ampla defesa, do contraditório, etc.

A norma, contudo, se ajusta aos cânones re-
feridos e, ademais, se mostra como instrumento 
potencialmente eficaz para a consecução dos fins 
a que foi proposta, que se resumem ao objetivo 
de conferir racionalidade e efetividade ao proces-
so, tangenciando, também, os princípios da segu-
rança jurídica, da isonomia e da economia proces-
sual, especialmente no tocante às denominadas 
“demandas de massa”. 

O objeto deste trabalho, pois, é proceder a 
uma análise da norma processual em referência, 
sob o ângulo de sua utilidade prática e de sua 
harmonia com os princípios acima destacados, de 
modo a demonstrar o acerto da decisão tomada 
pelo legislador ordinário.
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2. O artigo 285-A do Código de 
Processo Civil, acrescentado pela Lei 

nº 11.277, de 07 de fevereiro de 2006, 
e os objetivos de imprimir maior 

celeridade, efetividade e racionalidade 
ao processamento de demandas 

repetitivas

O dispositivo objeto das considerações em 
desenvolvimento, em vigor desde 09 de maio de 
2006, ostenta a seguinte redação:

“Art. 285-A. Quando a matéria contro-
vertida for unicamente de direito e no juízo já 
houver sido proferida sentença de total impro-
cedência em outros casos idênticos, poderá 
ser dispensada a citação e proferida sentença, 
reproduzindo-se o teor da anteriormente pro-
latada”. 

 § 1o Se o autor apelar, é facultado ao juiz 
decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter 
a sentença e determinar o prosseguimento da 
ação. 

§ 2o Caso seja mantida a sentença, será 
ordenada a citação do réu para responder ao 
recurso”.  

Da leitura do texto legal, observa-se que a 
aplicação da regra nele contida pressupõe os se-
guintes requisitos: 

(a) a matéria posta em discussão deve ser 
unicamente de direito; eventuais aspectos fáti-
cos envolvidos na conformação jurídica do caso 
devem ser demonstrados de plano ou respeitar a 
eventos públicos e notórios, em relação aos quais 
descaibam discussões e a realização de instrução 
probatória; e

(b) existência, no juízo para o qual a causa for 
distribuída, de sentenças que tenham rejeitado 
totalmente o pedido em ações fundadas em argu-
mentos idênticos.

Inexistindo dúvida sobre a presença desses 
pressupostos, é facultado o juiz proferir sentença 
desde logo, independentemente de citação do 
réu, julgando improcedente o pedido, com repro-
dução da sentença prolatada em feito anterior, no 
qual tenha havido o debate de questões jurídicas 
idênticas.

Na hipótese de o autor interpor apelação, 
abre-se ao magistrado a possibilidade de se re-
tratar e determinar o prosseguimento do trâmite 
processual, com a citação do réu e os demais atos 
afetos ao procedimento cabível; do contrário, ou 
seja, decidindo-se por manter a sentença, o juiz 
deve determinar a citação do réu para contrarra-
zoar o apelo e, no momento adequado, remeter 
os autos ao juízo ad quem.

Observa-se, noutro aspecto, que houve 
equívoco manifesto do legislador ao inserir o ar-
tigo 285-A na Seção I do Capítulo I do Título VIII 
do Livro I do Código de Processo Civil, que trata 
dos “requisitos da petição inicial” (arts. 282 a 285). 
Isso porque a possibilidade de imediata prolação 
de sentença de improcedência do pedido está re-
lacionada ao julgamento da causa com resolução 
do mérito (CPC, art. 269, I).

É óbvio que, desse modo, o dispositivo nada 
tem com os requisitos da petição inicial e, assim, 
aparece como “elemento estranho” ao tema dis-
ciplinado na sobredita Seção I. De melhor técnica 
seria a acomodação do dispositivo na Seção I do 
Capítulo VIII do Titulo VII do Livro I do Estatuto 
Processual Civil (arts. 458 a 466-C), que trata da 
sentença e contém preceitos respeitantes ao jul-
gamento da causa.

Não obstante, o defeito técnico ora aponta-
do, por se constituir em mero equívoco de loca-
lização topográfica, não compromete, absoluta-
mente, a validade nem a utilidade do dispositivo, 
em nada obstaculizando o atendimento das finali-
dades a que está proposto.

A índole racionalizadora da novel técnica 
processual é patente. Sua adequada utilização, 
por abreviar substancialmente o procedimento, 
dispensa a movimentação desnecessária da má-
quina judiciária, evitando a execução de serviços 
cartorários, o que também se ajusta ao princípio 
economia processual. 

Por outro lado, salta aos olhos que o dispo-
sitivo empresta caráter dinamizador à prestação 
jurisdicional, proporcionando pronta resposta ao 
pedido deduzido em juízo, com resolução de mé-
rito, em franca conformidade com os objetivos de 
celeridade e efetividade do processo.
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3. “Engessamento” de concepções 
jurídicas versus segurança jurídica, 

isonomia e economia processual

Um das objeções erigidas contra a norma de 
direito processual em foco é a de que sua aplica-
ção rotineira, à semelhança da crítica comumente 
tecida em desfavor do instituto da “súmula vincu-
lante”, conduziria ao engessamento das concep-
ções jurídicas do julgador. 

Tal assertiva, no entanto, não se mostra acei-
tável, uma vez que o exercício da faculdade pre-
vista no artigo 285-A do Código de Processo Civil, 
ao contrário do ponto de vista em atenção, deve 
implicar no aprimoramento do entendimento su-
fragado pelo juízo, dada a possibilidade de encur-
tamento do caminho percorrido até a cristalização 
da jurisprudência sobre determinado tema.

De fato, a rejeição liminar da demanda, na hi-
pótese de apelação sem retratação do prolator da 
sentença, precipita a devolução da matéria ao tri-
bunal a que esteja vinculado o juízo de origem e, 
por meio da manifestação de recursos especial e 
extraordinário, pode levá-la ao conhecimento dos 
tribunais superiores, permitindo que se uniformi-
ze mais rapidamente o entendimento que se deve 
dar à questão.

É óbvio que, nessa perspectiva, o juiz prolator 
do decisório originário, se houver reforma, deve 
alinhar seu entendimento aos dos tribunais, pois 
não é razoável supor que, a pretexto de preservar 
sua independência e autonomia, o magistrado re-
calcitre e insista em manter concepção rechaçada 
por órgãos jurisdicionais que lhe são superiores.

É evidente que esse procedimento, ao invés 
de petrificar o tirocínio do magistrado, contribuirá 
para o aperfeiçoamento de sua atuação, possibi-
litando, entre outros benefícios, mais segurança 
(jurídica) para os jurisdicionados, racionalidade 
e celeridade na tramitação dos feitos, que terão 
abreviado o tempo necessário à solução das cau-
sas neles abrigadas, com a inadmissão de recursos 
meramente protelatórios.

Note-se que a aplicação do dispositivo em 
comento prende-se às denominadas “ações re-
petitivas”, que, embora individualizadas, não têm 

distinções substanciais e, por isso, reclamam solu-
ção idêntica (aplicação do princípio da isonomia). 
As rejeições liminares só devem ocorrer, então, 
depois que o magistrado tiver amadurecido suas 
conclusões a respeito da matéria, com a prolação 
de sentenças em três ou quatro casos debatidos à 
exaustão, em procedimentos regulares e integral-
mente observados.

Com efeito, a regra contempla uma facul-
dade do magistrado, exercitável por critérios de 
oportunidade e conveniência, pressupondo pru-
dência do julgador em sua aplicação. A adoção da 
medida não é aconselhável, por exemplo, quando 
houver, no tribunal a que vinculado o juízo, ou em 
tribunal superior, a consagração de tese divergen-
te daquela adotada nas sentenças paradigmas.

Nessa perspectiva, não é razoável negar 
aplicação ao dispositivo a pretexto de se evitar o 
“engessamento” da criatividade do juiz, que, de-
parando-se com situação caracterizada por aspec-
to singular, deverá evitar o julgamento negativo 
liminar e determinar o processamento usual da 
causa. Não faz sentido conceber que a aplicação 
do dispositivo se fará indiscriminada e impruden-
temente, por aplicação da “lei do menor esforço”.

De outro flanco, tem-se que, confirmado pe-
las instâncias subseqüente o entendimento do 
juízo de primeiro grau, serão desestimuladas as 
denominadas aventuras processuais, pois o ju-
risdicionado, conhecendo de antemão a solução 
da dada pelo Poder Judiciário à questão, deverá 
decidir por não ingressar inutilmente em juízo, o 
que contribuirá para a estabilização dos conflitos 
e, consequentemente, para o aprimoramento da 
prestação jurisdicional.    

4. Compatibilidade com o princípio do 
devido processo legal 

Diversamente do que alguns críticos apon-
tam, a rejeição liminar do pedido não contraria o 
direito de ação, não ofende os princípios do juiz 
natural, do contraditório e da ampla defesa, nem 
dispensa a fundamentação da sentença pelo ma-
gistrado.
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De fato, ao proferir sentença logo no nasce-
douro da relação processual, o juiz não deixa o de-
mandante sem resposta à ação, pois, não obstante 
negativa, há, ao contrário, resposta imediata, com 
explicitação dos motivos conducentes ao enten-
dimento do juízo, embora remissivos a julgado 
precedente. 

Isso porque a reprodução do teor da senten-
ça anteriormente prolatada, conforme preconiza a 
parte final do caput do artigo 282-A do Código de 
Processo Civil, permite ao autor saber dos motivos 
pelos quais seu pedido foi desacolhido e a possi-
bilidade de apelação (§ 1º) abre-lhe oportunidade 
de manifestar eventual inconformismo, com en-
sejo à revisão do decisório de primeiro grau pelo 
tribunal competente.

Observe-se que essa sistemática em nada 
afeta a observância do princípio do juiz natural, 
haja vista que o juízo originário, ao proferir senten-
ça de mérito, toma inteiro conhecimento da con-
trovérsia – fundada essencialmente em questões 
de direito não inovadoras – e in continenti emite 
seu entendimento a respeito, valendo-se do que 
decidira em feitos anteriores, depois de exaurida 
a análise dos argumentos favoráveis e contrários à 
tese sustentada pelo autor. 

Portanto, a correta aplicação da norma não 
implica em “transferência” indevida do exame da 
matéria ao órgão jurisdicional imediatamente su-
perior e, assim, não há risco de supressão de ins-
tância. 

No que se refere à situação do réu, rejeitar li-
minarmente a demanda, sem a realização sequer 
de citação, não viola os princípios constitucionais 
do contraditório e da amplitude de defesa. Isso 
porque a ampla defesa e o contraditório não de-
terminam, necessariamente, a participação do réu 
na relação processual; antes impõem que se lhe 
dê ciência da demanda e oportunidade de inter-
veniência nos atos e no resultado do processo, co-
laborando para a solução definitiva da causa.

Na hipótese sob exame, não há exclusão pe-
remptória da participação réu. Conforme se extrai 
da simples leitura do § 2º do artigo 285-A, o réu 
deverá ser citado somente se houver apelação e, 

nessa hipótese, não para contestar, mas para con-
trarrazoar o recurso.

Nenhuma impropriedade há nessa técnica. 
Surge, com o dispositivo, em última análise, mais 
uma modalidade de resposta do réu – seguida à 
citação –, em adição àquelas referidas no artigo 
297 do Código Processo Civil (contestação, exce-
ção e reconvenção), com possibilidade de contra-
argumentação relativa a todos os fundamentos 
do direito invocado pelo autor. 

De qualquer sorte, não há que se cogitar de 
eventual revelia, pois a revelia atina com aspectos 
fáticos, e o instituto em comento, conforme ano-
tado alhures, relaciona-se com questões unica-
mente de direito

Veja-se que dinâmica procedimental adotada 
com o recente dispositivo, longe de obstar a parti-
cipação do réu, apenas difere a ocasião de sua res-
posta para eventual fase recursal, aí concentrado 
o contraditório, face à peculiaridade da hipótese 
cogitada – controvérsia apenas de direito.

E se não houver apelação, nenhuma nulida-
de se configurará, pois a sentença que julga im-
procedente o pedido nenhum prejuízo ocasiona 
para o réu, que, em última análise, é beneficiado 
pelo provimento. Seja como for, há que dar co-
nhecimento ao réu do teor da sentença, a fim de 
que o decisório possa transitar em julgado e, por 
conseguinte, torne possível a arguição da corres-
pondente exceção, caso a demanda seja nova-
mente proposta.  

5. Conclusão

De tudo quanto exposto, conclui-se que a 
regra introduzida com o artigo 285-A do Código 
de Processo Civil, a par de conferir racionalidade, 
celeridade e efetividade ao processo, em conso-
nância com os objetivos traçados pelo legislador, 
propicia maior eficácia aos princípios da seguran-
ça jurídica, da isonomia e da economia processual, 
sem prejuízo da observância do princípio do de-
vido processo legal, em todas as suas manifesta-
ções.
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A ORIENTAçãO HOMOSSEXUAL COMO DIREITO DA 
PERSONALIDADE MERECEDOR DE PROTEçãO JURÍDICA NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Juiz Federal Substituto Luiz Antonio Ribeiro da Cruz

1. INTRODUçãO

Em 02 de julho último, a Procuradoria Geral 
da República protocolou junto ao Supremo Tri-
bunal Federal a Argüição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 178, em que reque-
reu a declaração da obrigatoriedade do reconhe-
cimento, como entidade familiar, da união entre 
pessoas do mesmo sexo, desde que atendidos os 
requisitos exigidos para constituição de união es-
tável entre homem e mulher, bem como que os 
mesmos direitos e deveres dos companheiros nas 
uniões estáveis estendem-se aos companheiros 
nas uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

Ainda durante o recesso daquela Suprema 
Corte o Ministro Presidente Gilmar Ferreira Men-
des despachou o pedido inicial, apontando difi-
culdades formais no exame do pedido por meio 
de ADPF, o que levou a Procuradoria Geral da Re-
pública a emendar o pedido inicial, requerendo 
que o mesmo fosse subsidiariamente reconhecido 
como ação direta de inconstitucionalidade (ADI), 
pedindo que fosse declarado inconstitucional o 
artigo 1723 do Código Civil de 2002, que restringe 
o conceito de união estável àquela estabelecida 
entre homem e mulher, excluindo as relações ho-
moafetivas.

A emenda foi acatada, cancelando-se a dis-
tribuição da ADPF 178, reautuada como ADI 4277, 
sob a relatoria da Ministra Ellen Gracie. Intimada a 
Chefia do Poder Executivo a prestar informações, 
aderiu a mesma ao posicionamento da Procurado-
ria Geral da República, firmando também a incons-
titucionalidade da norma legal atacada, conforme 
petição protocolada em 07 de agosto último.

Nesse trabalho, buscaremos mostrar porque 
concordamos com a Procuradoria Geral da Repú-
blica sobre a necessidade do estabelecimento cla-
ro do status jurídico dos homossexuais no Brasil, 

discussão cuja pedra fundamental é o reconhe-
cimento das uniões homoafetivas como entida-
des familiares, conforme será examinado na ADI 
4277.  

2. Evolução histórico-social do 
conceito de homossexualidade

Para responder a questão a que nos propu-
semos na introdução, devemos dizer, inicialmen-
te, que, para os fins deste trabalho, consideramos 
que homossexual

“... é o indivíduo cuja inclinação sexual é 
voltada para uma pessoa do mesmo gênero, o 
homem que se sente atraído por outro homem e 
a mulher que se sente atraída por outra mulher. 
É alguém que não nega sua formação morfoló-
gica, entretanto, seu interesse e atividade sexual 
são voltados exclusivamente para quem tem o 
mesmo sexo seu.” (FERNANDES, 2004. p. 21-22)

E, partindo deste conceito, gostaríamos de 
expor, sucintamente, as diversas concepções so-
ciais sobre a homossexualidade que se sucederam 
historicamente a partir da era cristã. Não é demais 
ressaltar que esta sucessão deu-se, em verdade, 
de forma pouco linear, muitas vezes sobrepondo-
se ou convivendo simultaneamente concepções 
distintas, e até mesmo contraditórias quando ana-
lisadas em detalhe.

A homossexualidade como pecado foi a in-
terpretação prevalecente na doutrina cristã (RIOS, 
2001. p.32). As atividades sexuais deveriam ser 
voltadas à reprodução, cujo âmbito adequado é a 
vida marital. Toda prática sexual não reprodutiva é 
qualificada negativamente, pois o deleite em pra-
zeres carnais é o abandono de Deus, em favor do 
mundo temporal, o que é obstáculo à elevação es-
piritual do homem. Nesta concepção (RIOS, 2001. 
p. 36) sequer se reconhecem as categorias hetero/
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homossexual para a constituição de identidades 
sexuais distintas. Existiria apenas a prática de ato 
homossexual, tomado como uma transgressão à 
lei divina.

Como parte do discurso cientificista do sécu-
lo XIX, passou-se a buscar uma explicação médi-
ca e psicológica para a homossexualidade, então 
denominada homossexualismo1, que deslocasse 
a questão da alma para o corpo, passando-se à 
classificação do indivíduo com base em atributos 
biológicos. Os atos homossexuais passaram a ser 
vistos como doença que acomete o indivíduo, em 
contraposição à condição “normal” de heteros-
sexualidade. A validade destas idéias não se sus-
tenta mais, havendo o homossexualismo sido re-
tirado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
em 1995 do catálogo de doenças mentais (onde 
constava no artigo 302), sendo o sufixo “-ismo” 
sido substituído pelo sufixo “-idade”, que significa 
modo de ser2 (DIAS, 2006. p. 37).

Circunstâncias como a evolução dos costu-
mes num sentido de maior tolerância (FERNAN-
DES, 2004. p. 39), a desvinculação pelo conjunto 
da sociedade do sexo de seu caráter meramente 
reprodutivo (GIRARDI, 2005. p. 71), a formação de 
uma consciência coletiva por parte dos homosse-
xuais enquanto grupo social (RIOS, 2001. p. 49), e 
até mesmo a popularização da autodenominação 
“gay” (DIAS, 2006. p. 30) deram início a um pro-
cesso, longe ainda de ser completado, de redução 
do estigma em desfavor daqueles que expressam 
orientação sexual homossexual. 

Em síntese, neste caminho histórico, a práti-
ca sexual entre adultos capazes do mesmo sexo 
deixou, ou, pelo menos, está em processo de dei-
xar de ser vista como pecado ou doença, para ser 
compreendida como forma admitida de mani-
festação do afeto e da sexualidade humana (FER-
NANDES, 2004. p.39). 

1  O sufixo “–ismo” é característico de doenças
2 O Conselho Federal de Medicina Brasileiro foi pioneiro neste 

aspecto, antecipando-se em 10 anos à OMS (MOTT, 2006)   http://
br.geocities.com/luizmottbr/artigos08.html

3. Razões da necessidade de proteção 
jurídica específica da orientação 

sexual. Refutação das teses contrárias.

Partindo-se desta premissa, reconhecemos 
que a sexualidade integra a própria condição 
humana. E que ninguém pode se realizar plena-
mente como ser humano se não tiver assegura-
do o exercício de sua sexualidade, conceito que 
compreende a liberdade à livre orientação sexual 
(DIAS, 2006. p. 71). 

Isto significa, em princípio, a extensão do 
mesmo tratamento jurídico a todas as pessoas, 
independentemente de sua orientação sexual 
(RIOS, 2001. p. 70), não se podendo admitir a dimi-
nuição de um ser humano ou o seu menosprezo 
por não manter relações “normais” de afeto, assim 
compreendidas as heterossexuais.

Exemplos práticos de ataques ao indivíduo 
em razão de sua orientação homossexual ainda 
se multiplicam em nossa sociedade (MOTT, 1998. 
p.1), tendo por pressuposto uma visão dos ho-
mossexuais em termos inadequados de estereóti-
pos, que reduzem sua humanidade em razão des-
ta sua “característica negativa” (RICHARDS, 1999. 
p. 53, 63).

Em termos estritamente jurídicos, isto é tra-
duzido em dois modos de desrespeito à huma-
nidade do homossexual: a) quando ele é discri-
minado diretamente, recebendo um tratamento 
claramente desfavorável motivado pela sua orien-
tação sexual; b) quando a discriminação é indire-
ta, conseqüência da aplicação de uma regulação 
aparentemente neutra e geral que, todavia, se 
traduz em um tratamento diferenciado, despro-
porcional ou injustificado em seu desfavor (RIOS, 
2001. p. 96).

Por tudo isso, concluímos que a livre expres-
são da sexualidade, inclusive de orientação ho-
mossexual, integra a expressão do ser humano. E 
que a discriminação e o preconceito de que são 
alvo os homossexuais dá origem a uma categoria 
digna de proteção, ante sua hipossuficiência so-
cial e jurídica (DIAS, 2006. p.71). Em síntese, nossa 
resposta à pergunta formulada no início do capí-
tulo é sim.
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Não descuidamos que esta posição que as-
sumimos está longe de ser pacífica, variando os 
argumentos em sentido contrário. Estes vão desde 
a repetição mecânica da tese de que a homosse-
xualidade, longe de ser direito humano, é doença, 
até aquele que reconhece o direito dos gays e lés-
bicas ser deixados em paz no que se refere à sua 
intimidade sexual (BALL, 2003. p. 02), mas evita re-
conhecer-lhes qualquer outro direito além desse, 
sobre o pretexto de conflito com outros direitos 
humanos como o direito à proteção da família e 
à liberdade de religião (SEVERO, 2004. p.01). Entre 
eles, há ainda uma terceira corrente, que consi-
dera que a concessão de direitos a homossexuais 
enquanto tal traria um desafio à sobrevivência da 
comunidade, ao atuar contra a homogeneidade 
cultural desta, o que poderia levar à sua desinte-
gração (DWORKIN, 2005. p. 303).

Em primeiro lugar, deve ser afastado o que 
está implícito em todos estes argumentos, ainda 
que não pronunciado em voz alta: o receio de que 
o reconhecimento de direitos aos homossexuais 
“estimule” a prática.

Admitindo-se, para argumentar, que este re-
ceio, por si próprio, não seja a expressão de um 
preconceito, o fato é que não há nenhum dado 
empírico deste temido fenômeno expansivo 
em países que já incorporaram à sua legislação 
a proteção à livre expressão da orientação sexu-
al homossexual. Em verdade, o resultado efetivo 
restringiu-se a retirar da marginalidade e da clan-
destinidade um grande número de pessoas (FER-
NANDES, 2004. p. 49). 

Voltando ao que há de específico em cada 
crítica, como visto acima, a classificação da ho-
mossexualidade como doença é questão cientifi-
camente superada, não podendo servir como fun-
damento à discriminação, preconceitos e juízos 
mal fundamentados (RIOS, 2001. p.80).

Restam, pois, as teses mais modernas que 
refutam a possibilidade de reconhecimento de 
direitos humanos decorrentes especificamente 
da expressão de orientação homossexual, que en-
xergam nesta possibilidade a restrição ao direito 
de liberdade religiosa e também um desafio à ho-
mogeneidade cultural das comunidades. Podem 

ser examinadas em conjunto, porque unidas pelo 
mesmo grave defeito de olvidar o que há de mais 
essencial quando se trata de direitos humanos, 
a saber, a sua concepção individualista (BOBBIO, 
1992. p.101).

Em outros termos, embora certamente haja 
pessoas que não possam distanciar seu bem es-
tar de certos tipos de associação ou ligação com 
a comunidade, chegando a ter uma sensação de 
perda quando há perturbação dos padrões tradi-
cionais desta (DWORKIN, 2005. p. 305), em toda 
sua evolução histórica os direitos são concedidos 
aos indivíduos em si, e não a entidades coletivas 
como “a comunidade” ou “o povo” (BOBBIO, 1992. 
p. 102).

Exatamente ao contrário, muitas vezes os di-
reitos humanos são o único bastião do indivíduo 
contra a arbitrariedade destes entes orgânicos, 
sendo mesmo o pressuposto de uma democracia 
moderna a conferência de direitos aos indivíduos 
enquanto tais (BOBBIO, 1992. p. 119).

Restabelecido este ponto fundamental, 
não há como se sustentar a existência de risco à 
liberdade religiosa caso haja o reconhecimento 
do direito à livre expressão da orientação sexual 
homossexual, dado que este princípio não tem 
a extensão imaginada por seus defensores, a sa-
ber, a ponto de se negar tutela jurídica a qualquer 
comportamento individual unicamente porque 
este contrariasse determinada crença, ainda que 
majoritária na sociedade.

Com algumas adaptações, o mesmo se pode 
dizer em relação à tese de que este reconhecimen-
to implicaria em desafio à homogeneidade moral 
da comunidade.  

A principal falha deste argumento é o seu 
antropomorfismo (DWORKIN, 2005. p. 310), que 
leva à presunção de que a vida comunitária é 
como a vida de uma pessoa, só que em tamanho 
descomunal. Tendo a mesma forma, enfrentaria 
os mesmos dilemas morais e éticos, e estaria su-
jeita aos mesmos modelos de êxito e fracasso. Na 
prática (DWORKIN, 2005. p. 315), a vida comunitá-
ria é mais estrita, e só contém os atos pertinentes 
a um agente coletivo. “A identidade de um grupo 
refere-se às situações nas quais os membros podem 
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dizer enfaticamente “nós”; ela não constitui uma 
entidade-eu em tamanho grande e sim o seu com-
plemento” (HABERMAS, 2003. p. 201). 

Assim, sua proteção não pode ter por pressu-
posto o paternalismo, mas apenas o risco objetivo 
de dano que uma conduta individual possa trazer 
a esta comunidade (DWORKIN, 2005. p. 313), e de 
modo a compatibilizar o direito de cada um com o 
direito de todos (HABERMAS, 2003. p. 160). 

Em suma, ambas as correntes mais moder-
nas que criticam a atribuição do status de direito 
humano a qualquer direito, pretensão derivada da 
expressão da orientação homossexual, têm o mes-
mo erro conceitual elementar de invocar posições 
e entes coletivos para sustentar esta restrição, o 
que é incompatível com a própria idéia central de 
direitos humanos.

4. Conclusão

Por estas razões, não obstante as acirradas 
críticas descritas, mantemos nossa posição no 
sentido de que, sim, deve haver uma proteção 
específica à pessoa com orientação sexual ho-
mossexual, que lhe garanta a vivência plena desta 
sua característica com independência e liberdade 
contra possíveis arbitrariedades do Estado e dos 
demais membros da sociedade.

Neste ensejo, ante a absoluta inércia do Po-
der Legislativo Nacional que se recusa há quase 
treze anos sequer colocar em votação o projeto 
da ex-deputada Marta Suplicy regulamentando a 
união estável entre homossexuais, parece-nos não 
só conveniente, como mesmo urgente, que a mais 
alta Corte brasileira manifeste-se sobre o tema do 
ponto de vista da constitucionalidade concentra-
da, dizendo ser legítima ou não a discriminação 
a que relevante parcela da sociedade brasileira é 
submetida em razão de sua orientação sexual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALL, Carlos A. The morality of gay rights: an exploration 
in political philosophy. New York; London: Routledge, 
2003.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 1992.

BRASIL. Presidência da República. Informações prestadas 
na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4277. 
Disponível para consulta em http://redir.stf.jus.br/
estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/
ConsultarProcessoEletronico.jsf?tipoConsulta=PROC&
numeroProcesso=4277&siglaClasse=ADI. Acesso em 
12 de agosto de 2009.

BRASIL. Procuradoria Geral da República. Petição inicial 
da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4277. 
Disponível para consulta em http://redir.stf.jus.br/
estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/
ConsultarProcessoEletronico.jsf?tipoConsulta=PROC&
numeroProcesso=4277&siglaClasse=ADI. Acesso em 
12 de agosto de 2009.

DIAS, Maria Berenice. União homossexual: o preconceito 
& a justiça. 3ª. ed. rev. Atual. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006.

DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática 
da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

FERNANDES, Taísa Ribeiro. Uniões homossexuais e seus 
efeitos jurídicos. São Paulo: Editora Método, 2004.

GIRARDI, Viviane. Famílias contemporâneas, filiação 
e afeto: a possibilidade jurídica da adoção por 
homossexuais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2005.

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre 
facticidade e validade. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003. 2v.

MOTT, Luiz. Estratégias para a promoção dos direitos 
humanos dos homossexuais no Brasil. Seminário 
Direitos Humanos no Século XXI, 10 e 11 de setembro, 
1998. Rio de Janeiro. Instituto de Pesquisa de Relações 
Internacionais. Fundação Alexandre de Gusmão, 1998. 
p. 1-24. (Disponível no endereço: http://www2.mre.gov.
br/ipri/Papers/DireitosHumanos/Artigo34.doc).

RICHARDS, David A. J. Identity and the case for gay rights: 
race, gender, religion as analogies. Chicago; London: 
The University of Chicago Press, 1999.

RIOS, Roger Raupp. A homossexualidade no Direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado; Esmafe, 2001.

SEVERO, Júlio. A agenda gay e a sabotagem dos 
direitos humanos. As implicações da linguagem pró-
homossexualismo nos documentos das Nações Unidas. 
Centro Apologético Cristão de Pesquisas – CACP. 
(Disponível no endereço: http://www.cacp.org.br/
homo-agenda%20gay-julio.htm.) 



271

TUTELAS DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA: 
OBSERVAçÕES PONTUAIS

Juiz Federal Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira

Observações Pontuais

Celeridade. Esta é a palavra de ordem de to-
dos os discursos sobre o Poder Judiciário. Todos 
querem a outorga da prestação jurisdicional no 
período mais breve possível, daí o prestígio que 
as tutelas de urgência desfrutam nos dias de hoje. 
A dinâmica social acelerada promove a conforma-
ção de institutos processuais ao fator temporal. 
O Poder Público, como qualquer outra parte, po-
derá ser acionado e obrigado a cumprir medidas 
judiciais urgentes, observadas algumas limitações 
previstas em várias leis esparsas.

Em um período onde vicejam, com prodiga-
lidade, inúmeros direitos fundamentais, em espe-
cial os direitos sociais e os que tutelam a liberdade 
pública, é natural que o Estado seja o principal 
demandado nestas questões. Dada a importância 
desses direitos, clama-se pela sua fruição imedia-
ta, ensejando a crescente veiculação de pedidos 
urgentes nas instâncias judiciais.

Os provimentos judiciais sumários foram 
concebidos para possibilitar uma célere resposta 
jurisdicional a determinadas situações em que há 
fundados argumentos, bem como a iminência de 
algum fato que possa trazer prejuízos irreparáveis 
ou de difícil reparação à parte. O prof. Alexandre 
Freitas Câmara (Juizados Especiais Cíveis Estaduais 
e Federais: uma abordagem crítica. Rio de Janei-
ro: Lumen Juris, 2004, p. 191) conceitua tutela de 
urgência como “a tutela jurisdicional que se defere 
quando, sendo provável a existência do direito subs-
tancial afirmado pelo demandante (fumus boni 
juris), existe o risco de que a demora do processo 
gere um dano grave, de difícil ou impossível repa-
ração (periculum in mora).” Existe a tutela de ur-
gência cautelar(do processo) e a não-cautelar ou 
satisfativa(antecipada). 

Para a concessão de antecipação de tutela é 
necessária a cumulação dos seguintes requisitos: 
a) prova inequívoca dos fatos alegados na inicial; 
b) plausibilidade das alegações do autor; e c) fun-

dado receio de dano irreparável ou de difícil repa-
ração.  Faço algumas ressalvas à expressão “prova 
inequívoca” dos fatos, até porque esta prova in-
dene de dúvidas, p. ex. um documento, poderá 
ser declarada falsa a posteriori, de modo que seria 
mais apropriada a expressão “fortes indícios da 
ocorrência do fato”. Assim, a aparente veracidade 
dos argumentos e fundamentos fáticos e jurídicos 
deve convencer o magistrado da necessidade da 
medida antecipatória. A ocorrência de pressupos-
tos como o abuso no direito de defesa ou mani-
festo propósito protelatório também autorizam 
a medida. Esta última hipótese é intitulada de 
tutela-sanção, quando a contestação é carente de 
consistência jurídica. Ainda há a tutela de parcela 
incontroversa, quando o demandado, na contes-
tação, reconhece, em parte, a procedência do pe-
dido do demandante.

Em análise prefacial, o juiz pondera a urgên-
cia da medida sem um aprofundamento analítico 
do caso. A plausibilidade jurídica do pedido deve 
estar imbricada com o perigo da demora na pres-
tação jurisdicional, constatáveis de plano. 

O fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação, delineado no risco grave, atual e 
concreto apto a produzir o perecimento de direito 
invocado pela parte há de ser demonstrado com a 
inicial ou aferível em qualquer outro instante pro-
cessual. Com efeito, é muito comum se postular, 
em liminar de mandado de segurança, a suspen-
são de cobrança de um tributo que vem sendo 
recolhido há vários anos sem qualquer resistência 
do contribuinte. De repente, sugestionado pela 
existência de alguma inconstitucionalidade, plei-
teia, com urgência, que seja imediatamente sus-
pensa a cobrança. Em casos assim, é preciso ser 
muito criterioso na avaliação desse grave e imi-
nente prejuízo que não existiu durante tanto tem-
po, mas somente agora. Ademais, em regra, esses 
pedidos são veiculados em mandado de seguran-
ça, que tem um rito célere e abreviado, de modo 
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que o impetrante poderá aguardar o deslinde até 
a sentença.

Na hipótese de perigo de irreversibilidade do 
provimento antecipado, a lei veda expressamente 
a sua concessão.

É importante sempre ter presente que as 
ações cautelares, por seu turno, não estão vocacio-
nadas à certificação da relação jurídica de direito 
material, em razão da sua natureza instrumental e 
acessória, mas apenas guarnecer provisoriamente 
a atualidade dos fatos do processo, de modo que 
a sentença meritória, uma vez deferindo o pedido, 
tenha assegurada sua eficácia. Visa, portanto, ga-
rantir a eficácia do processo de conhecimento ou 
executivo, e não compor definitivamente a lide, 
atributo do processo principal. 

Não se deve confundir, portanto, a antecipa-
ção de tutela da medida cautelar, uma vez que na-
quela se busca abreviar o próprio direito material 
postulado na inicial, enquanto que na cautelar a 
finalidade é assegurar o resultado útil e eficaz de 
um futuro provimento judicial. Ademais, a ação 
cautelar é requerida em ação autônoma e a tutela 
antecipada no próprio processo principal.

Diante das inúmeras concessões de tutelas 
de urgência contra o Estado, este procurou se res-
guardar com a aprovação de leis específicas com 
a finalidade de limitar estes provimentos sumários 
em relação ao Poder Público. Vejam-se os exem-
plos da Lei N. 8.437/92(que proíbe medida liminar 
em procedimento cautelar, caso semelhante pro-
vidência não pudesse ser obtida em mandado de 
segurança, em virtude de vedação legal) e da Lei 
N. 9.494/97(concernente à antecipação de tutela). 
A jurisprudência pacífica do STF tem reconhecido 
a legitimidade destas leis restritivas do poder ge-
ral do cautela do juiz, desde que fundadas no cri-
tério da razoabilidade. Não há falar, portanto, em 
violação ao princípio do livre acesso ao Judiciário 
(art. 5º., XXXV, CF).

Com muita propriedade, asseverou o saudo-
so Ministro Menezes Direito, por ocasião do julga-
mento da ADC 4/DF, que as limitações legais para 
resguardo do interesse público em sede de tutela 
antecipada contra o Estado também estão pre-
sentes em outros institutos processuais cuja cons-

titucionalidade é reconhecida, como p. exemplo, 
o duplo grau obrigatório de jurisdição nas senten-
ças contra a União, os Estados, Municípios, autar-
quia e fundações de direito público. 

É certo, porém, que direitos fundamentais 
relativos à saúde e a previdência transcendem as 
limitações legais aos provimentos urgentes com 
vistas a preservar as finanças públicas. É que cer-
tos valores constitucionais, no caso concreto, tem 
supremacia em relação a outros, o que deve ser 
aferido em juízo de ponderação. O prof. Andreas 
Krell, ao tratar da efetividade dos direitos sociais 
e o limite do financeiramente possível, reconhe-
ceu as dificuldades no estabelecimento de prio-
ridades, mas reconheceu que o direito à vida e à 
saúde, p. ex., tem preferência sobre outras áreas 
como o pagamento de dívidas. De qualquer sorte, 
é forçoso reconhecer que a efetivação plena dos 
direitos sociais depende também de fatores de or-
dem material como o desenvolvimento econômi-
co e a consequente disponibilidade de recursos, 
bem assim sobre decisões políticas fundamentais 
sobre o nosso modelo de Estado. Num mundo em 
que o discurso individualista prepondera, muito 
ainda há que se fazer em prol do solidarismo so-
cial.

Ainda em relação ao direito à saúde, vale re-
gistro recente precedente do STJ que autorizou o 
juiz, no caso de descumprimento de sua decisão, 
determinar o bloqueio de valores de contas públi-
cas para custear o tratamento médico indispen-
sável, a fim de assegurar o princípio da dignidade 
da pessoa humana e o direito à vida e à saúde. O 
bloqueio de valores existentes na conta do Estado 
é medida extrema, mas que não pode ser descar-
tada quando necessária para garantir o numerário 
correspondente aos medicamentos. É certo que 
essas medidas heterodoxas somente podem ser 
tomadas quando imprescindíveis ao cumprimen-
to da tutela, e estribado no fundamento que a lei 
não exaure todas soluções judiciais apropriadas 
àquele fim.

Figurando a Fazenda Pública como ré em 
ação que se pleiteia tutela antecipada, e enten-
dendo o magistrado ser necessário ouvir o repre-
sentante judicial do ente público antes de decidir 
em um prazo mais curto, tem-se aplicado por 
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analogia o art. 2º., da Lei N. 8.437/92, intimando-
se-lhe para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 
manifestar-se sobre o pedido de tutela antecipada 
postulado pelos autores. Não obstante as críticas 
a esse procedimento, penso que tem se revelado 
necessário em algumas situações em que o aguar-
do da contestação no elástico prazo de até 60 (ses-
senta) dias poderá trazer prejuízos irreparáveis. 

Nas ações previdenciárias, a antecipação de 
tutela contra a Fazenda Pública, tem contornos 
diferenciados, visto que envolve benefício de na-
tureza alimentar e a sua não-concessão poderá 
acarretar danos de difícil reparação. É certo que a 
urgência é patente para a implantação de benefí-
cio e não para o pagamento de parcelas vencidas, 
que poderão ser apuradas no julgamento final.

Por outro lado, em matéria de compensação 
tributária, os pedidos de tutela antecipada não en-
contram guarida, visto que a legislação tributária 
tem exigido que a compensação somente ocorra 
após o trânsito em julgado da sentença.

O tema sob análise é inesgotável. Pontuei 
alguns aspectos que entendo mais relevantes, in-
clusive com minhas observações pessoais. A expe-
riência judicante nos fornece dados empíricos que 
decerto podem contribuir para o aperfeiçoamen-
to dos institutos processuais, sobretudo quando 
há uma interlocução com a doutrina abalizada.   
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TRANSAçãO E JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
Juiz Federal Marcello Motta de Oliveira

A criação dos Juizados Especiais Federais, 
através da Lei nº10.259/01, gerou grandes expec-
tativas nos jurisdicionados, diante da perspectiva 
de, enfim, terem suas demandas envolvendo o 
Estado brasileiro resolvidas de modo mais célere, 
com atuação mais eficaz do novo órgão jurisdicio-
nal. Ao mesmo tempo, o meio jurídico se questio-
nava sobre o modo de funcionamento do órgão, 
pouco descrito na aludida Lei; e, notadamente, a 
respeito da relação das procuradorias dos órgãos 
estatais com a nova instituição e os novos méto-
dos que de sua implantação decorreriam. Afinal, 
a imensa maioria dos litígios submetidos à Justiça 
Federal, tradicionalmente, envolvia direitos in-
disponíveis; a praxe das representações judiciais 
sempre foi a de recorrer de todas as decisões, a 
todas as instâncias; e protelar ao máximo a solu-
ção final dos processos, amparada em inúmeros 
privilégios processuais e prerrogativas funcio-
nais. Um aspecto, em particular, mas que adquiriu 
suma importância ante a onda de ajuizamentos 
de ações nos novos juizados, originados de direito 
muitas vezes reconhecido em ações judiciais, de 
revisão de benefícios previdenciários. Iria a Fazen-
da Pública transacionar, para encerrar tais ações, 
proporcionando a almejada eficácia à atuação do 
novo órgão jurisdicional?

O Código Civil de 1916, então vigente, pre-
via a possibilidade de encerramento dos litígios 
mediante concessões recíprocas, sob certas con-
dições. A definição do art.1.025 do Código Civil 
de 1916, que não foi substancialmente alterada 
com a edição do Código Reale, em 2002, permi-
te extrair os requisitos para a realização de tran-
sações, em geral. Valendo-nos da lição de Maria 
Helena Diniz, são elas: 1º) Acordo de vontade entre 
os interessados,eis que se trata de negócio jurídico 
bilateral; 2º) Impendência ou existência de litígio ou 
de dúvida sobre os direitos das partes, suscetíveis de 
serem desfeitos, eis que o Código se refere à exis-
tência de uma res dubia entre os interessados; 3º) 

Intenção de por termos a ‘res dubia’ ou litigiosa; 4º) 
Reciprocidade de concessões, sendo necessário que 
ambas as partes cedam algum direito em favor da 
segurança proporcionada pela transação; e 5º) 
Prevenção ou extinção de um litígio ou uma dúvida. 
E, por fim, mas não menos importante, somente 
os direitos patrimoniais de caráter privado admi-
tem transação, conforme o art. 841 do atual Códi-
go Civil, e o art. 1.035 do Estatuto de 1916.

Com tais características, evidencia-se ser res-
trito o campo de sua aplicação nas causas em cur-
so na Justiça Federal: ações envolvendo indeniza-
ções por danos materiais ou morais; controvérsias 
acerca de contratos bancários típicos; negócios 
postais; direitos relacionados com locações, con-
domínios, e outras questões cíveis; litígios sobre 
relações regidas pela norma de proteção consu-
merista; e pouco mais, sempre relativamente a 
casos em que, embora a relação envolva ente es-
tatal, possua natureza de direito privado. 

A Lei nº 10.259/01 autorizou os representan-
tes judiciais da União, autarquias, fundações e em-
presas públicas, assim como os representantes das 
partes, a conciliar, transigir ou desistir, nos proces-
sos da competência dos Juizados Especiais Federais, 
conforme o texto de seu art. 10, parágrafo único. 
Mas tal dispositivo, bem se vê, não trouxe qual-
quer inovação ao conceito de transação, eminen-
temente cível. Não possibilitou, pois, a extensão 
da possibilidade de transação a outros direitos, de 
caráter diverso daqueles de natureza civil e patri-
monial.

Premidas pela necessidade, contudo, dian-
te da pletora de ações submetidas a julgamento 
nos novéis juizados, logo surgiram interpretações 
autorizando a transação mesmo em direitos tidos 
por indisponíveis. Autores e magistrados de escol 
passaram a defender teses diversas, sustentando 
essa possibilidade. 
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Chamou-nos a atenção, por exemplo, o argu-
mento defendido pelo ilustre Juiz Federal William 
Douglas Resinente dos Santos, de que indisponí-
vel é o interesse público e não o direito material 
subjacente; e o interesse público recomendaria a 
utilização da transação como forma de dar cele-
ridade aos julgamentos, sendo vedada, apenas, a 
transação desvantajosa para a Fazenda. Tal tese, 
contudo, tem a desvantagem de não considerar 
que o interesse público pode significar o simples 
reconhecimento da procedência do pedido ou 
desistência dos prazos recursais por parte da ad-
ministração, quando não houver dúvida acerca do 
direito do autor da ação; porque, nesse caso, não 
se estaria retirando direitos do administrado sem 
qualquer concessão recíproca por parte da admi-
nistração, que não seja o mero direito de recorrer 
e, com isso, protelar o pagamento. Observo que 
em geral se admite que o interesse público não 
equivale, sempre e necessariamente, ao interesse 
do ente público litigante.

Também o não menos ilustre magistrado 
federal Villian Bollman defende, habilmente, a 
possibilidade de transação nos juizados especiais 
federais – do que ninguém tem dúvida, diga-se, 
versando esta, apenas, sobre a natureza dos direi-
tos que podem ser transacionados. Para Bollman, 
a existência de antinomia entre a Lei 10.259/01 e 
a regra do Código Civil Brasileiro, que lhe é ante-
rior, resolver-se-ia com a aplicação das regras de 
vigência da lei no tempo; ou pelo princípio da es-
pecialidade, considerando a edição do novo Có-
digo Civil posteriormente à Lei 10.259/01. Porém, 
tal tese não leva em consideração o fato de que a 
matéria a ser alcançada pelo instituto não é objeto 
da Lei 10.259/01, não havendo, assim, antinomia 
que autorize a conclusão de que, nesse aspecto, 
a norma posterior derrogou o Código Civil, am-
pliando a possibilidade de transação, pelos entes 
públicos, sujeitos à competência do JEF, de forma 
a que viesse a alcançar também direitos além dos 
patrimoniais, aqueles tidos por indisponíveis. Se a 
Lei dos JEF não definiu, nem mesmo vagamente, o 
instituto da transação, e não lhe deu maior alcance 
do que aquele contido no Código Civil Brasileiro; 
e não havendo antinomia, pensamos que ambos 

estão perfeitamente vigentes, sendo aplicáveis 
aos entes públicos aptos a litigar no JEF.

Outro culto magistrado, desta vez o eminen-
te Desembargador Alexandre de Freitas Câmara, 
defende a admissibilidade de transação em qual-
quer feito em curso nos JEF, por considerar que 
a tese de indisponibilidade dos direitos represen-
tados pela Fazenda Pública não se compatibiliza 
com o microssistema processual dos Juizados 
Especiais Cíveis. Ante tal tese, o direito processual 
deixa de ser instrumento para a realização do di-
reito material, passando a derrogar o direito ma-
terial que crie óbices ao bom funcionamento do 
sistema processual.

Claro está que simplificamos as elaborações 
teóricas dos aludidos autores, não sem boa dose 
de temeridade, para fins argumentativos. Há, ain-
da, outros interessantes argumentos, produzidos 
por autores igualmente relevantes e com não me-
nor tecnicidade, não sendo nossa intenção exau-
rir todos os fundamentos já produzidos em favor 
dessa idéia.

O que gostaríamos de registrar é que muitas 
de tais interpretações são, de regra, desenvolvidas 
francamente contra lege (havendo, obviamente, 
exceções como a de Bollman), e direitos dos ju-
risdicionados estão sendo sacrificados em face de 
interesses de fundo puramente utilitarista: para 
o Poder Judiciário, os acordos são convenientes 
para que possa se desembaraçar, sem maior dis-
pêndio de recursos materiais e humanos, do vasto 
número de processos que assoberba os juizados. 
Para a Administração, fornecem a possibilidade 
de, valendo-se da hipossuficiência econômica dos 
autores das ações de que é ré, e da demora na tra-
mitação processual em face da existência de nada 
menos de cinco (!) instâncias recursais no âmbito 
dos JEF, retirarem direitos dos administrados, com 
a chancela da Justiça. Por fim, para o jurisdiciona-
do administrado, é a chance de entregar os anéis 
ao Estado que lhe assalta, para, ao menos, salvar 
os dedos - para que seu direito seja exercido em 
tempo razoável, que o torne passível de fruição.

Como observou com pertinência em ousa-
da tese de doutoramento, defendida perante a 
Universidade Federal de Minas Gerais, o ilustre 
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magistrado federal Gláucio Ferreira Maciel Gon-
çalves, o Poder Público instituiu os JEF, através da 
Lei 10.259/01, mas a própria lei instituidora criou 
diversos entraves impeditivos de que seu funcio-
namento possibilitasse ao jurisdicionado o direito 
ao tempo, como direito subjetivo concreto – à du-
ração razoável do processo, inserida como direito 
fundamental na Constituição da República pela 
Emenda Constitucional 45/2004, em seu art. 5º, 
LXXXVI. A eles somam-se, ainda, deficiências estru-
turais, no caso dos JEF ampliadas por uma enorme 
demanda reprimida, sem que a lei sequer previsse 
a criação dos cargos necessários para sua efetiva 
implantação. Todavia, ainda segundo Gonçalves, 
o Judiciário Federal, ansioso por comprovar à so-
ciedade sua utilidade para os cidadãos, adotou, 
com criatividade e dedicação, os meios necessá-
rios para superar tais dificuldades propositalmen-
te incluídas na lei criadora do novo órgão jurisdi-
cional e de seu sistema processual. É exatamente 
nesse contexto, e sob esse prisma, que pensamos 
deva ser vista a transação, tal como levada a efeito 
no âmbito dos JEF.

Tomemos dois casos típicos da maior massa 
de transações efetivadas nos JEF – e fora dele, nos 
Juízos e Tribunais Federais, onde, aliás e elemen-
tarmente, não se aplica a regra inserta no parágra-
fo único do art. 10 da Lei 10.259/01.

O primeiro é a revisão dos benefícios previ-
denciários, mediante a aplicação da ORTN/OTN 
ou do IRSM, nos casos de benefícios concedidos 
entre 1977 e 1988; e 1994 e 1997; respectivamen-
te. Nesses dois casos, verificando-se que os be-
nefícios são do tipo em que os cálculos deveriam 
levar em consideração os índices suprimidos; e 
que seu valor inicial é superior ao do salário mí-
nimo; a jurisprudência, maciçamente, assentou-
se no sentido de ser devida a recomposição dos 
benefícios em tais casos. De tal forma é pacífica a 
matéria, que os representantes judiciais do INSS 
estão dispensados de recorrer das sentenças que 
o concedem. No entanto, enorme quantidade 
desses feitos foi solucionada mediante operação 
chamada impropriamente de “transação”, porque 
os acordos consistiam na redução do valor a ser 
pago ao interessado, sem que o réu, de sua parte, 
fizesse qualquer concessão recíproca, salvo a de 

não retardar o pagamento – o que, a nosso sentir, 
seria um imperativo da lealdade processual insti-
tuída pelo Código de Processo Civil, para qualquer 
parte litigante; e com maiores razões pela Admi-
nistração Pública.

Outro exemplo corriqueiro, também envol-
vendo a previdência social e representando gran-
de número de transações realizadas nos JEF, é a 
concessão de aposentadoria por idade a segura-
dos especiais produtores rurais em regime de eco-
nomia familiar. O segurado procura uma agência 
do INSS, apresenta as provas de que dispõe e tem 
o benefício indeferido. Em audiência, os mesmos 
documentos, constantes do processo administra-
tivo formado pela autarquia, somados a depoi-
mento pessoal e prova testemunhal, convencem 
o procurador de que o servidor responsável pelo 
indeferimento se equivocou. Mas para corrigir a 
ilegalidade, cobra uma espécie de “pedágio” do 
segurado, à guisa de “transação”. Mas qual a con-
cessão recíproca? O que o réu cedeu em seu direi-
to, se o segurado fazia jus à aposentação?

Esse é o ponto que consideramos crucial. A 
representação judicial do ente público, nos dois 
casos, não estaria autorizada a conceder um bene-
fício que não fosse devido; ou a permitir uma re-
visão de benefício já concedido, que não estivesse 
de acordo com o entendimento jurisprudencial 
já pacificado. Por isso, não foi feita qualquer con-
cessão que pudesse assemelhar a operação a um 
negócio jurídico bilateral, como é da natureza da 
transação. O procurador somente “transaciona”, 
quando admite ser procedente o pedido, ante a 
presença de todos os seus requisitos; e assim age 
porque não pode dispor do direito, que não lhe 
pertence. E, para obter a aquiescência da parte 
adversa, o segurado da previdência social, conta 
com a necessidade premente, por parte deste, de 
verbas de natureza alimentar, aliada à possibilida-
de de longa espera, até que o processo percorra 
inaudita – absurda, em se tratando de juizado es-
pecial – sucessão de instâncias até o efetivo paga-
mento. 

Se de transação não se trata, por lhe faltarem 
os requisitos necessários, tal concessão unilateral 
de direitos por parte dos administrados, diante 
da administração, nos JEF, é corriqueira e usual. E 
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mesmo nós, que não lhe reconhecemos tal cará-
ter, admitimos sob esse nome, nos feitos que nos 
cabe julgar, a autêntica renúncia forçada a direitos 
pelo administrado. O fazemos por ser forçoso con-
vir que - como rapidamente percebe o autor - em 
caso contrário, o dano seria ainda maior. Como já 
exposto, a Fazenda Pública se vale de tais fatores 
para subtrair direitos do administrado; e as instân-
cias jurídicas públicas, tanto procuradorias quanto 
juizados especiais federais têm se prestado, até o 
momento, a esse papel, muito aquém do impor-
tantíssimo papel institucional de ambos. Sob o 
nome de transação, chancela-se, verdadeiramen-
te, renúncia, ainda que parcial, a direito a que faria 
jus ao Autor, obtida mediante coação decorrente 
do razoável receio de que, de outra forma, o pro-
cesso demore tempo demais, prejudicando-lhe a 
utilidade.

Entretanto, a autorização legal para a realiza-
ção de transações nos feitos em curso nos JEF não 
desnatura este instituto, que continua regido pelo 
Código Civil Brasileiro e cujos requisitos não se en-
contram presentes nas hipóteses mencionadas. A 
advocacia pública tem por escopo a defesa do in-
teresse público, não sendo sua finalidade impingir 
danos ilegalmente aos administrados, quando se 
depara com a inobservância das normas jurídicas 
por parte de outras instâncias administrativas. E 
o Poder Judiciário tem o dever de dirigir os fei-
tos assegurando o equilíbrio entre as partes, sem 
prejuízo da celeridade na tramitação dos feitos e, 
ainda, afastando os atos atentatórios à dignidade 
da Justiça, tudo na forma do art. 125 do Código 
de Processo Civil. Portanto, cabe, agora, usar com 
criatividade e boa-fé o sistema processual e nor-
mativo vigente, para que a praxe daninha seja 
corrigida, sem prejuízo da eficiência do sistema 
do JEF, como já feito no passado em muitos ou-
tros casos, reportando-me ainda uma vez à tese 
defendida por Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves, 
que demonstra em alentada pesquisa de campo 
diversas situações do gênero.

Lembramos que o Código de Processo Civil, 
subsidiariamente aplicável ao procedimento da 
Lei 10.259/01, atribui às partes o dever de leal-
dade, qualificando, ainda, como litigante de má-
fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra 

texto expresso de lei ou fato incontroverso; usa do 

processo para conseguir objetivo ilegal; provoca 

incidentes manifestamente infundados e interpõe 

recursos com propósito meramente protelatório 

(art. 17, I, III, VI e VII). Prevê, ainda, diversas sanções 

financeiras para que tais práticas sejam obstadas. 

Com tais ferramentas, pode o Judiciário impor, 

notadamente nas instâncias recursais, sanções 

que coíbam o manejo de recursos protelatórios, 

de forma a extinguir o motivo que leva os jurisdi-

cionados mais pobres a abrirem mão de parcela 

de seus direitos.

Também a advocacia pública pode, com a al-

tivez que comumente caracteriza sua atuação, dei-

xar de contribuir para que os administrados sejam 

privados de direitos apenas em razão da demora 

na tramitação processual. Os advogados, inclusive 

exercentes de advocacia pública, sujeitam-se aos 

princípios éticos constantes da Lei 8.906/94 e do 

Código de Ética da OAB; além de sujeitarem-se às 

regras deontológicas do serviço público em geral. 

Uma vez convencidos do imperativo ético de não 

serem usados como meios para causar prejuízo in-

justificado ao administrado, podem simplesmente 

deixar de recorrer de decisões e sentenças profe-

ridas nos feitos em que, hoje, oferecem a “transa-

ção”. Observo que o mesmo dispositivo legal que 

autoriza o representante judicial da Fazenda Pú-

blica a transigir (nos casos em que cabível, insisto), 

o autoriza, também, a desistir, sendo, pois, perfei-

tamente possível que desista da defesa de ilega-

lidades, reconhecendo a procedência do pedido; 

ou do recurso, quando for o caso. Tais soluções se 

nos afiguram mais compatíveis com a ética espe-

rada do exercente de qualquer cargo público, mas 

mais notadamente da advocacia, não sem razão 

erigida constitucionalmente em atividade essen-

cial à administração da justiça.

Com tais medidas, certamente a almejada 

eficácia do JEF estaria resguardada, sem que para 

sua consecução fossem sacrificados direitos dos 

jurisdicionados.
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1– INTRODUçãO

A prescrição se trata de instituto de suma 
importância na consolidação de situações de fato 
que se prolongam no tempo, servindo como ins-
trumento de estabilização das relações jurídicas e 
de pacificação social.

No estudo dessa matéria, afigura-se impres-
cindível analisar especificamente as regras que 
disciplinam a prescrição em favor da Fazenda Pú-
blica, considerando, entre outros aspectos, a exis-
tência de prazo diferenciado (regra geral: 5 anos1) 
e de disciplina especial sobre a interrupção do lap-
so prescricional (contagem do prazo pela metade 
após cessação da causa interruptiva2).

Conquanto a matéria já tenha sido ampla-
mente abordada pela doutrina e pela jurisprudên-
cia, convém fazer algumas breves considerações 
acerca do regramento da prescrição em favor da 
Fazenda Pública após a entrada em vigor do Códi-
go Civil de 2002.

É que esse estatuto reduziu diversos prazos 
prescricionais previstos no revogado Código Civil 
de 1916, fazendo com que muitos deles ficassem 
inferiores a cinco anos.

Nesse contexto surgem as seguintes indaga-
ções:

1  Artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.
2  Artigo 9º do Decreto n. 20.910/32.

Os prazos prescricionais inferiores a cinco 
anos se aplicam em favor da Fazenda Pública ou, 
em razão do critério da especialidade, sempre 
deve se aplicar a ela o prazo quinquenal do Decre-
to n. 20.910/32?

Em sendo aplicável em favor da Fazenda 
Pública os prazos prescricionais inferiores a cin-
co anos, como fica a disciplina da interrupção da 
prescrição nesse caso? Aplica-se a regra geral de 
que após a cessação da causa interruptiva o pra-
zo volta a correr por inteiro (artigo 202, parágra-
fo único, CC/2002) ou a regra especial de conta-
gem do prazo pela metade (artigo 9º, Decreto n. 
20.910/32)?

Como se vê, são questionamentos que me-
recem ser respondidos, notadamente porque se 
aplicam a situações de fato submetidas diaria-
mente à apreciação do Poder Judiciário.

Este pequeno texto se destina a abordar o 
tema de forma objetiva, traçando algumas linhas 
acerca das respostas às indagações acima apre-
sentadas.

2– BREVES CONSIDERAçÕES SOBRE A 
PRESCRIçãO

A prescrição se trata de instituto voltado à 
cristalização de situações de fato que se prolon-
gam no tempo, tendo por fundamento a neces-
sidade de estabilização das relações jurídicas 
como instrumento de pacificação social.

Sobre o assunto, leciona Pereira (1999, p. 
436-437):

No justificar a prescrição, fundamentos 
diversos vêm à tona. O nosso direito pré-codifi-
cado via nela uma punição ao credor negligen-
te, o que não é de boa juridicidade, pois que 
punível deve ser o comportamento contrave-
niente à ordem constituída, e nada comete 
contra ela aquele que mais não fez do que cru-
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zar os braços contra os seus próprios interes-
ses, deixando de defender os seus direitos.

O tempo, dizia Pothier, faz presumir o 
pagamento ou o perdão da dívida, e este seria 
o fundamento da prescrição. Mas se assentada 
fosse nesta praesumptio, atentaria por demais 
contra a realidade, em face da prova aduzida, 
pelo credor, da inexistência de uma ou de ou-
tro.

É, então, na paz social, na tranquilidade 
da ordem jurídica que se deve buscar o seu 
verdadeiro fundamento. O direito exige que o 
devedor cumpra o obrigado e permite ao sujei-
to ativo valer-se da sanção contra quem quer 
que vulnere o seu direito. Mas se ele se man-
tém inerte, por longo tempo, deixando que se 
constitua uma situação contrária ao seu direi-
to, permitir que mais tarde reviva o passado é 
deixar em perpétua incerteza a vida social. Há, 
pois, um interesse de ordem pública no afasta-
mento das incertezas em torno da existência e 
eficácia dos direitos, e este interesse justifica 
o instituto da prescrição, em sentido genéri-
co. Poder-se-á dizer que, assim procedendo, o 
direito dá amparo ao relapso, em prejuízo do 
titular da relação jurídica. E até certo ponto é 
uma verdade: em dado momento, o ordena-
mento jurídico é chamado a pronunciar-se en-
tre o credor que não exigiu e o devedor que 
não pagou, inclinando-se por este. Mas se as-
sim faz é porque o credor negligente teria per-
mitido a criação de uma situação contrária ao 
seu direito, tornando-se a exigência de cum-
primento deste um inconveniente ao sossego 
público, considerado mal maior do que o sacri-
fício do interesse individual, e tanto mais que a 
prolongada inatividade induzira já a presunção 
de uma renúncia tácita. É por esta razão que se 
dizia ser a prescrição patrona generi humani, 
produtora do efeito sedativo das incertezas. 

Pelo fato de a prescrição se basear no inte-
resse público de estabilização das relações sociais, 
é que, ordinariamente, as pretensões estão sujei-
tas a prazos prescricionais.

Diante disso, apenas excepcionalmente é 
que o ordenamento jurídico contempla casos de 
imprescritibilidade.

Consoante doutrina mais moderna, a pres-
crição se trata de causa extintiva da pretensão, 
e não do direito material ou do direito de ação.

Afinal, mesmo com a consumação da prescri-
ção, subsiste para o devedor a obrigação natural 
de entregar a prestação ao credor.

Tanto que o artigo 882 do Código Civil esta-
belece que “não se pode repetir o que se pagou 
para solver dívida prescrita”.

Isso significa que o cumprimento de obri-
gação prescrita é devido por seu sujeito passivo, 
apenas não sendo ela exigível judicialmente.

Acerca da questão, calha transcrever doutri-
na de Diniz (2003, p. 338):

O que caracteriza a prescrição é que ela 
visa a extinguir uma pretensão alegável em ju-
ízo por meio de uma ação, mas não o direito 
propriamente dito. Clóvis esclarece que não 
é a falta de exercício do direito que lhe tira o 
vigor, pois o direito pode conservar-se inati-
vo por longo tempo, sem perder sua eficácia. 
O não-uso da ação é que lhe atrofia a capaci-
dade de reagir. Assim, havendo prescrição, há 
desoneração do devedor ante a negligência 
do credor em não propor ação de cobrança de 
dívida dentro do prazo estabelecido em lei, re-
clamando seu direito; porém tal fato não anula 
a obrigação do devedor, já que será válido o 
pagamento voluntário de dívida prescrita, cuja 
restituição não poderá ser reclamada (CC, art. 
882).

Também não há que se falar em extinção do 
direito de ação pela prescrição, porquanto tal di-
reito é abstrato e subsiste mesmo nas hipóteses 
de inexistência do direito material e de cessação 
da pretensão.

Ora, não há como negar ao titular de um di-
reito prescrito a possibilidade de obter um pro-
nunciamento jurisdicional acerca de seu pleito, 
mesmo que seja apenas para reconhecer a consu-
mação da prescrição.

Nesse sentido, Gagliano e Pamplona ensi-
nam:

Entretanto, para se chegar à ideia de 
que a prescrição atinge a prescrição, e não o 
direito de ação em si, longo caminho foi per-
corrido.

Tradicionalmente, a doutrina sempre 
defendeu que “a prescrição ataca a ação e não 
o direito, que só se exingue por via de consequ-
ência”.
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Nesse sentido, é o pensamento de CAR-
VALHO SANTOS:

“Tal prescrição pode definir-se como sendo 
um modo de extinguir os direitos pela perda da 
ação que os assegurava, devido à inércia do 
credor durante um decurso de tempo determina-
do pela lei e que só produz seus efeitos, em regra, 
quando invocada por quem dela se aproveita”.

Mas tal assertiva, data venia, ampara-se 
em fundamento equivocado.

O direito constitucional de ação, ou seja, 
o direito de pedir ao Estado um provimento ju-
risdicional que ponha fim ao litígio, é sempre 
público, abstrato, de natureza essencialmente 
processual e indisponível.

Não importando se o autor possui ou não 
razão, isto é, se detém ou não o direito subje-
tivo que alega ter, a ordem jurídica sempre lhe 
conferirá o legítimo direito de ação, e terá, à 
luz do princípio da inafastabilidade, inviolável 
direito a uma sentença.

Por isso, não se pode dizer que a pres-
crição ataca a ação! (2003, p. 476-477, grifos 
dos autores)

Corroborando o entendimento de que a 
prescrição extingue apenas a pretensão, o artigo 
189 do Código Civil dispõe que “violado o direito, 
nasce para o titular a pretensão, a qual se extin-
gue, pela prescrição”.

Consoante ensinamento de CÂMARA LEAL 
(1978, P.11), são requisitos da prescrição:

1) a existência de uma pretensão3 suscetível 
de apresentação em juízo por meio de uma ação 
exercitável;

2) a inércia do titular dessa pretensão pelo 
seu não exercício;

3) a continuidade dessa inércia por determi-
nado tempo previsto em lei;

4) a ausência de fato ou ato impeditivo, sus-
pensivo ou interruptivo do curso da prescrição ou 

3  Embora o citado autor se refira à existência de uma ação ajuizável, 
deve-se proceder à adequação desse requisito ao entendimento 
moderno de que o que prescreve é a pretensão, e não o direito 
de ação.

o decurso do prazo previsto em lei após a cessa-

ção dessas causas4.

Comentando esses requisitos, VENOSA 

(2003, p. 616) observa:

1) A existência de ação exercitável5 é o 

objeto da prescrição. Tendo em vista a violação 

de um direito, a ação tem por fim eliminar os 

efeitos dessa violação. Violado o direito, surge 

a pretensão. A ação6 prescreverá se o interessa-

do não promovê-la. Tão logo surge o direito de 

ação, já começa a correr o prazo de prescrição.

2) A inércia do titular da ação pelo seu 

não-exercício é atitude passiva. O titular nada 

promove para nulificar os efeitos do direito 

violado. Há, por parte do prescribente, abs-

tenção do direito de ação. A inércia é, pois, o 

não-exercício da ação, em seguida à violação 

de direito. Tal inércia cessa com a propositura 

da ação, ou por qualquer ato idôneo que a lei 

admita como tal.

3) A continuidade dessa inércia durante 

certo lapso de tempo é outro requisito. Esse é 

o fator operante da prescrição que joga com o 

tempo. Não é a inércia momentânea ou passa-

geira que configura a prescrição, mas aquela 

ocorrida durante o lapso de tempo fixado em 

lei, especificamente para aquele direito viola-

do. Se antes de advir o termo legal da prescri-

ção o titular move a ação, ou pratica ato equi-

valente, interrompe-se a prescrição. A inércia 

exigida é a continuada, que constitui elemento 

da prescrição. [...]

4) A lei estipula causas que impedem, 

suspendem ou interrompem a prescrição. São 

fatores neutralizantes do instituto ...

A prescrição em favor da Fazenda Pública 

não foge a esse delineamento geral do instituto.

4 Em se tratando de causa interruptiva, exige-se ordinarimanente 
o decurso integral do prazo previsto em lei após a cessação 
daquela. Em se tratando de causa suspensiva, exige-se o 
decurso apenas do prazo remanescente após sua cessação. Em 
se tratando de causa impeditiva, o prazo prescricional somente 
começa a correr após sua cessação.

5 Na verdade, de pretensão exercitável.
6 Idem.
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3– PRESCRIçãO EM FAVOR DA 
FAZENDA PÚBLICA

3.1- PRAZO GERAL

Segundo artigo 205 do Código Civil, “a pres-
crição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe 
haja fixado prazo menor”.

No entanto, quando se trata de pretensão 
contra a Fazenda Pública, a regra geral é a prevista 
no Decreto n. 20.910/32, que preceitua (art. 1º):

As dívidas passivas da União, dos Estados 
e dos Municípios, bem assim todo e qualquer 
direito ou ação contra a Fazenda Federal, Esta-
dual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 
prescrevem em cinco anos contados da data 
do ato ou fato do qual se originarem.

Mas o artigo 10 do mesmo decreto ressalva 
que “o disposto nos artigos anteriores não altera 
as prescrições de menor prazo, constantes, das 
leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas 
às mesmas regras”.

Em outras palavras, a interpretação conjunta 
dos artigos 1º e 10 do Decreto n. 20.910/32 con-
duz à conclusão de que a prescrição em favor da 
Fazenda Pública ocorre em 5 anos, salvo quan-
do a lei fixar prazo menor.

E não poderia ser diferente, visto que o prazo 
quinquenal do Decreto n. 20.910/32 foi estabe-
lecido claramente com o objetivo de favorecer a 
Fazenda Pública, em uma época na qual o prazo 
geral de prescrição ainda era de 20 (vinte) anos 
(art. 177, Código Civil/1916).

Ora, se o prazo de 5 (cinco) anos foi estabe-
lecido para beneficiar a Fazenda Pública, não seria 
razoável sua aplicação a situações em que o prazo 
específico previsto no ordenamento jurídico fosse 
inferior àquele.

Do contrário, utilizar-se-ia norma estabeleci-
da em prol da Fazenda Pública para prejudicá-la, o 
que atentaria contra a interpretação teleológica e 
histórica do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.

Consequentemente, pode-se afirmar a exis-
tência de dois prazos gerais de prescrição: 

em favor de particulares: 10 anos (artigo 
205, Código Civil);

em favor da Fazenda Pública: 5 anos (arti-
go 1º, Decreto n. 20.910/32).

Tratando-se de prazos gerais, ambos com-
portam exceções previstas em lei para situações 
em que são estabelecidos prazos menores.

Veremos, a seguir, alguns prazos menores 
que 5 (cinco) anos previstos no Código Civil 2002 
e que podem ser aplicados em favor da Fazenda 
Pública.

3.2– PRAZOS ESPECIAIS DE PRESCRIçãO 
SUSCETÍVEIS DE APLICAçãO EM FAVOR DA 
FAZENDA PÚBLICA

3.2.1– REPARAÇÃO CIVIL

Consoante o artigo 206, § 3º, V, do Código 
Civil, prescreve em três anos a pretensão de repa-
ração civil.

Como se vê, trata-se de prazo prescricional 
inferior ao quinquênio previsto no artigo 1º do 
Decreto n. 20.910/32, razão pela qual é aplicável 
inclusive em favor da Fazenda Pública.

Diante disso, pode-se afirmar que, a partir 
de 11 de janeiro de 2003 (entrada em vigor da 
Lei 10.406/2002), a pretensão de reparação civil 
voltada contra a Fazenda Pública passou a se 
submeter ao prazo prescricional de apenas 3 
(três) anos.

Nessa linha de entendimento já decidiram 
os Tribunais Regionais Federais da Primeira e da 
Quarta Regiões, conforme ementas a seguir trans-
critas:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRA-
TIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 
NÃO OBRIGATORIEDADE. ANULAÇÃO PARCIAL 
DO PROCESSO INCABÍVEL. AGRAVO RETIDO 
NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO A FAVOR DA FA-
ZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DO CÓDI-
GO CIVIL DE 2002. REDUÇÃO DO PRAZO PARA 
TRÊS ANOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRI-
ÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

[...]

3. O autor postula a condenação da 
União a lhe indenizar pelos danos materiais e 
morais resultantes de sua ilegítima prisão em 
flagrante determinada no dia 13 de março de 
2002 pelo Juiz de Direito do Terceiro Juizado 
Especial Criminal do Distrito Federal.
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4. O prazo quinquenal do Decreto n. 
20.910/32 somente se aplica quando não hou-
ver prazo prescricional específico inferior a ele 
(art. 10, Decreto n. 20.910/32).

5. Na vigência do Código Civil de 1916 
(CC/1916), subsistia em prol da Fazenda Públi-
ca o prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/32, 
visto que este lhe era mais favorável no caso de 
responsabilidade extracontratual.

6. O Código Civil de 2002 (CC/2002) pas-
sou a fixar o prazo prescricional de 3 anos rela-
tivamente às pretensões de reparação civil (art. 
206, §3º, V).

7. Sendo esse prazo inferior ao do De-
creto n. 20.910/32, passou ele a incidir rela-
tivamente às pretensões deduzidas contra a 
Fazenda Pública, conforme ressalva do art. 10 
do aludido decreto. 

8. A partir da entrada em vigor do Códi-
go Civil de 2002, as pretensões de reparação 
civil deduzidas contra os entes de direito públi-
co interno passaram a se submeter à prescrição 
trienal. Precedente do TRF - 4ª Região.

[...]

(TRF – 1ª Região. 5ª Turma. AC 
2006.34.00.006101-0/DF. Relator convocado: 
MARCELO ALBERNAZ. e-DJF1 de 22/05/2009, 
p. 181.)

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRESCRI-
ÇÃO.

Nas ações de reparação civil envolvendo 
a Fazenda Pública, adota-se o prazo prescricio-
nal de três anos, em razão da redução promovi-
da pelo art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

(TRF – 4ª Região. 4ª Turma. APELREEX 
2007.71.00.032551-9. Relator: MÁRCIO ANTÔ-
NIO ROCHA. D.E. de 22/06/2009.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO OCOR-
RIDO EM 2001. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA.

Tendo em vista a redução do prazo pres-
cricional relativo a ações de reparação civil de-
corrente da entrada em vigor do novo Código 
Civil, é ele aplicável também a ações desta ma-
téria movidas contra a Fazenda Pública, tendo 
em vista o disposto no art. 10 do Decreto nº 
20.910/32.

(TRF – 4ª Região. 3ª Turma. AC 
2008.70.99.001206-3. Relatora: MARIA LÚCIA 
LUZ LEIRIA. D.E. de 19/11/2008.)

PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CON-
TRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIO-

NAL MENOR PREVISTO NO NOVO CÓDIGO CI-
VIL. PREVISÃO EXPRESSA. DECRETO 20.190/32.

A teor do disposto no art. 10 do Decreto 
nº 20.190/32, é impositiva a aplicação do prazo 
prescricional inferior àquele de 5 (cinco) anos 
previsto nesse decreto, para as ações ajuizadas 
contra a Fazenda Pública, desde que estabele-
cido em lei. A ação de reparação civil proposta 
contra a Fazenda Pública prescreve em 3 (três) 
anos, a contar da data do fato, conforme pre-
visto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Novo Có-
digo Civil - Lei nº 10.406/2002.

(TRF – 4ª Região. 3ª Turma. AC 
2006.70.02.002343-5. Relatora: VÂNIA HACK 
DE ALMEIDA. D.E. de 15/08/2007.)

Como se vê, a jurisprudência recente já está 
aplicando com certa frequência o disposto no art. 
10 do Decreto n. 20.910/32, o que era bastante 
raro antes do Código Civil de 2002.

3.2.2– OUTROS PRAZOS

Também podem beneficiar a Fazenda Públi-
ca, entre outros, os seguintes prazos prescricionais 
previstos no Código Civil de 2002:

1) um ano para:

• a pretensão dos tabeliães, auxiliares da jus-
tiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, 
pela percepção de emolumentos, custas e ho-
norários (art. 206, § 1º, III);

2) três anos para:

• a pretensão relativa a aluguéis de prédios ur-
banos ou rústicos (art. 206, § 3º, I);

• a pretensão para receber prestações vencidas 
de rendas temporárias ou vitalícias (art. 206, § 
3º, II);

• a pretensão para haver juros, dividendos ou 
quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em 
períodos não maiores de um ano, com capitali-
zação ou sem ela (art. 206, § 3º, III);

• a pretensão de ressarcimento de enriqueci-
mento sem causa (art. 206, § 3º, IV);

• a pretensão para haver o pagamento de título 
de crédito, a contar do vencimento, ressalva-
das as disposições de lei especial (art. 206, § 3º, 
VIII).
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3.3– PRAZO REMANESCENTE APÓS A CESSA-
ÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA

A regra geral sobre contagem do prazo pres-
cricional após a cessação de causa interruptiva da 
prescrição está no artigo 202, parágrafo único, do 
Código Civil, que dispõe: “A prescrição interrom-
pida recomeça a correr da data do ato que a in-
terrompeu, ou do último ato do processo para a 
interromper”.

Comentando tal regra, leciona Venosa (2003, 
p. 629):

Na interrupção da prescrição a situação 
é diversa: verificada alguma das causas inter-
ruptivas (art. 202; antigo, art. 172), perde-se 
por completo o tempo decorrido. O lapso 
prescricional iniciar-se-á novamente. O tempo 
precedentemente decorrido fica totalmente 
inutilizado. Verificamos, portanto, interrupção 
da prescrição quando ocorre fato hábil para 
destruir o efeito do tempo já transcorrido, anu-
lando-se, assim, a prescrição já iniciada.

Contudo, quando se trata da prescrição quin-
quenal prevista no Decreto n. 20.910/32, incide a 
regra especial de seu artigo 9º, verbis: “A prescri-
ção interrompida recomeça a correr, pela metade 
do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do 
último ato ou termo do respectivo processo”.

Isso, obviamente, atendendo à diretriz da 
Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, que es-
tabelece:

A prescrição em favor da Fazenda Públi-
ca recomeça a correr, por dois anos e meio, a 
partir do ato interruptivo, mas não fica reduzi-
da aquém de cinco anos, embora o titular do 
direito a interrompa durante a primeira meta-
de do prazo.

Resta definir qual regra se aplica no caso de 
interrupção de prazo prescricional inferior a cinco 
anos na hipótese de prescrição em favor da Fazen-
da Pública: a regra do artigo 202, parágrafo único, 
do Código Civil (nova contagem do prazo por in-
teiro) ou a do artigo 9º do Decreto n. 20.910/32 
(nova contagem do prazo pela metade)?

Para solucionar essa questão, deve-se levar 
em conta, primeiramente, não ser razoável mes-
clar dois regimes jurídicos, de modo a fazer incidir 

numa mesma situação o melhor ou o pior de dois 
mundos.

Assim, quando se aplica o prazo quinquenal 
do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, é natural a 
aplicação da regra do artigo 9º do mesmo esta-
tuto. Aliás, isso resulta da própria literalidade do 
decreto (art. 9º).

No entanto, quando se aplica prazo menor 
em prol da Fazenda Pública7, deve a interrupção 
dessa prescrição se submeter ao regramento geral 
em cujo sistema ela se encontra inserido, ou seja, 
deve incidir o disposto no artigo 202, parágrafo 
único, do Código Civil.

Esse entendimento encontra respaldo no 
art. 10 do Decreto n. 20.910/32, que preceitua: 
“O disposto nos artigos anteriores não altera as 
prescrições de menor prazo, constantes, das leis 
e regulamentos, as quais ficam subordinadas às 
mesmas regras” (grifo nosso).

Em outros termos, a contagem pela metade 
do prazo atinente à prescrição em favor da Fazen-
da Pública após sua interrupção (artigo 9º, Decre-
to n. 20.910/32) está diretamente relacionada ao 
prazo de cinco anos previsto no artigo 1º do De-
creto n. 20.910/32.

Por isso, mesmo em se tratando de prescri-
ção em favor da Fazenda Pública, não se aplica 
a regra do artigo 9º do Decreto n. 20.910/32 
quando incide prazo prescricional inferior a 
cinco anos.

4 - CONCLUSãO

Do exposto, percebe-se que a prescrição 
em favor da Fazenda Pública está submetida ao 
prazo geral de cinco anos (artigo 1º do Decreto n. 
20.910/32), o qual deixa de aplicado em situações 
para as quais o ordenamento jurídico estabeleça 
prazo prescricional inferior ao quinquênio (artigo 
10 do Decreto n. 20.910/32).

Também resta clara a impossibilidade de 
mesclar dois regimes jurídicos, de modo a fazer 

7  Por exemplo, o prazo de três anos para o exercício da pretensão 
de reparação civil (art. 206, § 3º, V, do Código Civil).
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incidir numa mesma situação o melhor ou o pior 
de dois mundos.

Daí porque, mesmo em se tratando de pres-
crição em favor da Fazenda Pública, não se aplica a 
regra do artigo 9º do Decreto n. 20.910/32 quando 
incide prazo prescricional inferior a cinco anos.
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A democracia moderna vem sendo marca-
da muito mais pela fiscalização, pela cobrança e 
pela participação do cidadão no processo político, 
econômico e social do que necessariamente pela 
sistemática do voto, do processo eleitoral, do sis-
tema representativo e de outros instrumentos da 
concepção restritiva da soberania popular, como 
a iniciativa popular de lei, o referendo e o plebis-
cito.

É interessante notar que as freqüentes de-
núncias de corrupção do sistema eleitoral, a po-
lêmica e complexa forma de financiamento das 
respectivas campanhas, a pouca ou quase nula 
participação popular no processo legislativo, 
além do excesso de normas vagas e abertas que 
demandam concretização por intermédio do pro-
cesso de interpretação e de aplicação, colocam 
em xeque ou pelo menos mitigam, sobremaneira, 
a supremacia do Parlamento e do Poder Executivo 
como emanações da verdadeira vontade popular 
em face da propalada legitimidade democrática 
direta dos respectivos membros de tais funções 
estatais básicas. 

Não deixamos de reconhecer que a demo-
cracia representativa consubstancia um avanço 
histórico e um sistema dotado de indiscutível 
funcionalidade e racionalidade na gestão política 
da atual configuração estatal. Mas diante da com-
plexidade do pluralismo da sociedade moderna, o 
sistema representativo, por si só, não tem mais o 
condão de conferir respaldo democrático aos go-
vernantes, eis que se constata a necessidade, cada 
vez mais crescente, de sua agregação aos elemen-
tos da democracia verdadeiramente participativa. 

Peter Häberle adverte para a circunstân-
cia de que o “‘Povo’ não é apenas um referencial 
quantitativo que se manifesta no dia da eleição e 
que, enquanto tal, confere legitimidade democrá-
tica ao processo de decisão”. Prossegue o notável 
jurista alemão afirmando que: “Povo é também 
um elemento pluralista para a interpretação que 
se faz presente de forma legitimadora no proces-
so constitucional: como partido político, como 

opinião científica, como grupo de interesse, como 
cidadão.”1

Com efeito, muito mais relevante do que o 
mero exercício do voto ou de outros instrumen-
tos do sistema representativo se afigura a ação 
diuturna dos cidadãos no que tange à fiscalização 
da conduta dos governantes eleitos e dos agen-
tes públicos responsáveis pela burocracia estatal 
por intermédio de inúmeros instrumentos coloca-
dos à sua disposição pelo sistema jurídico, como 
a ação popular, o mandado de segurança, a ação 
civil pública, o mandado de injunção, a deflagra-
ção de medidas preparatórias como a consulta a 
procedimentos administrativos de licitações, de 
concursos públicos e outros desdobramentos do 
direito constitucional de petição; a participação 
em órgãos colegiados do Poder Executivo tais 
como o CONAMA, o CRPS, etc; a participação de 
audiências públicas promovidas pelo Poder Exe-
cutivo, pelo Poder Legislativo e por outras insti-
tuições democráticas; as reclamações diante dos 
órgãos de defesa do consumidor, das ouvidorias 
da Polícia, dos órgãos estatais ou dos empreen-
dimentos privados prestadores de serviços públi-
cos; denúncias ou reclamações diante dos Tribu-
nais de Contas, da Controladoria-Geral da União 
[ou dos órgãos similares nos Estados e nos Municí-
pios], das agências reguladoras da saúde pública, 
das telecomunicações, das atividades de petróleo, 
das águas, das atividades de energia elétrica, dos 
serviços de seguro, dos transportes terrestres, etc. 
Representações junto ao Ministério Público, aos 
órgãos de defesa do meio ambiente, à Defensoria 
Pública, aos meios de imprensa, às organizações 
não governamentais, organizações sociais, etc.

Pode-se afirmar, sem nenhum exagero, que 
no atual estágio de conquistas democráticas os 
cidadãos são os co-responsáveis pelo Governo ao 
lado dos representantes eleitos. 

Boaventura de Souza Santos e Leonar-
do Avritzer, em interessante estudo sobre 

1 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A Sociedade 
Aberta dos Intérpretes da Constituição: Contribuição para 
a Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição. 
Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, 2002. p. 36.
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os novos paradigmas democráticos, em 
cujo título já se sugere que a própria con-
cepção de democracia seja democratizada2, 
nos fornece valiosos elementos de reflexão 
para a construção de uma sociedade verda-
deiramente participativa e politicamente 
ativa. 

Dentro da visão formulada por Boaventura 
de Souza Santos e Leonardo Avritzer, a partir da 
superação das formas hegemônicas [liberal-demo-
cracia – sistema representativo e democracia mar-
xista], a democracia passa a ser entendida como 
uma gramática de organização social e da relação 
entre Estado e sociedade. Por intermédio dessa 
concepção contra-hegemônica ou alternativa, a 
democracia deixa de ser uma mera construção te-
órica utilizada pelos governantes para legitimar o 
poder e passa a ser entendida como real possibi-
lidade de inovação social a partir do processo de 
participação do cidadão na vida política. 

O estudo destaca a importância do pensa-
mento de Jurgen Habermas na construção do mo-
delo democrático contra-hegemônimo, pois esse 
autor abriu espaço para que o procedimentalismo 
passasse a ser pensado como prática social e não 
como mero método de constituição de governos. 
Merece registro, dentro desse propósito, o seguin-
te excerto do estudo, verbis:

Habermas ampliou o procedimentalis-
mo, reintroduzindo a dimensão social original-
mente ressaltada por Kelsen, ao propor dois 
elementos no debate democrático contem-
porâneo: em primeiro lugar, uma condição 
de publicidade capaz de gerar uma gramática 
societária. Para Habermas, a esfera pública é 
um espaço no qual indivíduos – mulheres, ne-
gros, trabalhadores, minorias raciais – podem 
problematizar em público uma condição de 
desigualdade na esfera privada. As ações em 
público dos indivíduos permitem-lhes questio-
nar a sua exclusão de arranjos políticos através 
de um princípio de deliberação societária que 
Habermas denomina de princípio D: ‘apenas 
são válidas aquelas normas-ações que contam 

2 SANTOS, Boaventura de Souza; AVRITZER, Leonardo (Orgs.). 
Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 
participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

com o assentimento de todos os indivíduos 
participantes de um discurso racional.3

Aspecto singularmente importante do estu-
do de Boaventura de Souza Santos e de Leonardo 
Avritzer é o papel que o Brasil vem desempenhan-
do dentro dessas novas perspectivas democráti-
co-participativas, conforme se extrai da seguinte 
passagem:

Desse modo, a recuperação de um dis-
curso argumentativo associado ao fato básico 
do pluralismo e às diferentes experiências é 
parte da reconexão entre procedimentalismo 
e participação. Nesse caso, mostram-se paten-
temente insuficientes os procedimentos de 
agregação próprios à democracia representati-
va e aparecem em evidência as experiências de 
procedimentalismo participativo de países do 
Sul, como o orçamento participativo no Brasil.4

Importante consignar que as conclusões 
de Boaventura de Souza Santos e de Leonardo 
Avritzer apontam para uma necessidade de se 
aprofundar as relações de diálogo entre demo-
cracia representativa e democracia participativa, 
dada a insuficiência da solução proposta pela te-
oria hegemônica, uma vez que “deixa intocado o 
problema das gramáticas sociais, e oferece uma 
resposta simplista, exclusivamente geográfica, 
ao problema da combinação entre participação 
e representação”.5 Os autores vislumbram duas 
formas possíveis de combinação entre democra-
cia representativa e democracia participativa: co-
existência e complementaridade. Sob tal ótica, a 
coexistência implica uma convivência, em níveis 
diversos, das diferentes formas de procedimen-
talismo, organização administrativa e variação 
de desenho institucional, ao passo que a comple-
mentaridade implica uma decisão da sociedade 
política de ampliar a participação através da trans-
ferência para formas participativas de deliberação 

3  SANTOS, op. cit., p. 51.
4 Idem, Ibidem, p. 53. Boaventura de Souza Santos, nesta mesma 

obra da qual é coordenador, desenvolveu o ensaio “Orçamento 
participativo em Porto Alegre: para uma democracia 
redistributiva” [p. 455-559], em que analisa profundamente o 
modelo de participação democrática do orçamento da capital 
gaúcha implantado em 1989, orientado para a redistribuição dos 
recursos da cidade em favor de grupos sociais mais vulneráveis. 

5  SANTOS, op. cit., p. 75. 
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de prerrogativas decisórias a princípio detidas pe-
los governantes.6 

Transportando-se tais paradigmas para a re-
alidade constitucional brasileira, principalmente 
no que concerne à idéia de complementaridade 
entre democracia representativa e democracia 
participativa, não é difícil constatar que a Consti-
tuição Federal da República Federativa do Brasil 
de 1988, uma das mais democráticas do mundo, 
conferiu aos cidadãos um plexo de prerrogativas 
participativas na vida pública nunca antes vista na 
história político-jurídica do país, conforme vere-
mos no próximo tópico. 

Assinale-se que a idéia de participação po-
pular também ostenta um fundamento ético: 
a solidariedade social. O homem, enquanto ser 
social, deve ser também solidário. Como explica 
Leonardo Boff, em seu Ethos Mundial, todos os 
seres estão relacionados entre si e por isso são 
reciprocamente solidários. Segundo o autor, esta 
é a lei do universo, mas não só: a solidariedade é 
também uma categoria política, e foi, em toda a 
história humana, condição essencial de desenvol-
vimento e sobrevivência. Ao mesmo tempo, o ho-
mem, enquanto ser de um planeta – parte de um 
todo –, é diretamente responsável por tudo aquilo 
que lhe diz respeito e, para sobreviver no meio em 
que vive, tem o dever de ser solidário para com os 
outros.7 

Dessa forma, responsabilidade de todos e 
solidariedade entre todos estão intrinsecamente 
ligadas ao novo modelo democrático, a democra-
cia participativa. Calcada na ética da solidarieda-
de, a concepção democrática moderna possibilita 
uma efetiva e real participação do povo na gestão 
do Estado.

No contexto do exame de novos modelos 
paradigmáticos de democracia participativa, não 
podemos deixar de fazer menção ao artigo dos 
juristas alemães Jochen Abr. Frowein e Roland 
Bank intitulado “A Participação das Minorias nos 
Processos de Tomada de Decisões”, que foi base-

6  SANTOS, op. cit., p. 77.
7 BOFF, Leonardo. Ethos Mundial: um consenso mínimo entre os 

humanos. Brasília: Letraviva, 2000. p. 109-111.

ado em um relatório preparado como um estudo 
encomendado pelo Comitê de Especialistas em 
Questões Relacionadas à Proteção das Minorias 
Nacionais [DH-MIN] do Conselho da Europa. O ar-
tigo aborda a crescente preocupação dos países 
europeus em aperfeiçoar mecanismos que ga-
rantam a representação parlamentar de minorias, 
bem como a sua representação perante órgãos 
governamentais e uma maior valorização de ca-
nais informais de participação, como as mesas-
redondas.8 

A propósito do fortalecimento do modelo 
participativo de democracia, digna de registro 
se afigura a lição de Miguel Reale quando abor-
da a progressiva despersonalização do poder na 
atualidade e a sua absorção pela regra de direito. 
Segundo Reale, o paradoxal e o impressionante é 
que a norma iuris não surge sem a interferência do 
poder, mas não subsistiria em toda a sua objetivi-
dade e legitimidade se não o “engolisse” no ato 
mesmo de sua criação, como ocorre com o nas-
cimento de certos animais, como o caranguejo, 
“cuja fêmea devora o macho tão logo por ele fe-
cundada”. Daí “a progressiva jurisfação do poder”, 
ou sua “progressiva institucionalização objetiva” 
com sua “despersonalização e transpersonaliza-
ção.” Em conclusão, Miguel Reale acentua que o 
poder tende cada vez mais: i] ser a expressão da 
idéia de direito; ii] ser objetivo, despersonalizado 
e transpessoal; iii] ser a expressão da integração 
progressiva de círculos sociais, com a concomitan-
te garantia de campos autônomos de ação para 
os indivíduos e os grupos; iv] ser fundado no con-
sentimento dos governados, como expressão das 
liberdades que se compõem em unidade.9

8 FROWEIN, Jochen Abr.; BANK, Roland. A Participação das 
Minorias nos Processos de Tomada de Decisões. Tradução de 
Fábio César dos Santos Oliveira. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, 
Daniela; PIOVESAN, Flavia (Coords.). Igualdade, Diferença e 
Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. p. 78. Os 
autores indicam as medidas adotadas para a representação 
parlamentar das minorias: i] diminuição do coeficiente eleitoral a 
ser obtido para ingresso no parlamento; ii] reserva de assentos; iii] 
redução das filiações necessárias para registro de um partido; iv] 
delimitação favorável das circunscrições eleitorais, especialmente 
no caso de votação majoritária, e v] financiamento privilegiado a 
partidos de minorias. (idem, ibidem, p. 82). 

9 REALE, Miguel. Fontes e Modelos do Direto: para um novo 
paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 2002. p.  56-57.
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Ora, se é verdade que a regra de direito traz 
embutido em sua estrutura o poder, ou nas pala-
vras de Miguel Reale “o dever ser do poder”, tam-
bém é certo afirmar que as pessoas que vivenciam 
a regra de direito, conferindo-lhe colorido social, 
interpretando-a e aplicando-a ao mundo da vida 
ou, na hipótese de conflito, mediante a sua efetiva 
participação em processo judicial, externam, em 
seu cotidiano ou na seara jurisdicional, o poder 
que lhe é imanente.

Assim, e dentro das perspectivas ora deli-
neadas, trazemos para o contexto da democracia 
participativa dois desdobramentos da soberania 
popular em sentido constitucionalmente adequa-
do, quais sejam, a hermenêutica popular das nor-
mas jurídicas e o direito de ação, dois elementos 
de suma importância para a construção dialética 
e para a ampliação criativa das prerrogativas ci-
dadãs, inclusive na seara jurisdicional. Por sua im-
portância, dedicaremos, em tópico apartado, um 
estudo pormenorizado da hermenêutica popular 
do direito [itens 2.3, 2.4 e 2.5 infra] e, no Capítulo 
04, abordaremos o direito de ação como manifes-
tação da soberania popular e discorreremos sobre 
a complexa temática referente à legitimidade de-
mocrática da função jurisdicional do Estado. 

1.2 A HERMENÊUTICA E APLICAçãO POPULAR DO 

DIREITO

Um importante ponto de partida para a com-
preensão de uma “hermenêutica popular” do di-
reito é a circunstância de que as leis e as demais 
normas jurídicas são destinadas a todos os par-
tícipes da vida social e não somente aos juristas 
em especial. A patologia social dos conflitos legais 
não pode converter a exceção [intermediação de 
profissionais jurídicos como condição de interpre-
tação e aplicação oficial do direito] em regra. 

Eduardo Bittar enfatiza que “se se pensar em 
uma discussão sobre os signos, o discurso e os sis-
temas de significação, dever-se-á imediatamente 
abrir caminho para uma discussão hermenêutica”. 
Assim, toda temática semiótica importa numa 
apelação ao estudo hermenêutico. No mundo do 
direito, existe uma relação comunicativa a partir 
do texto jurídico, ou que possui o texto como me-
diador [destinador-texto-destinatário]. Em suma, 

“onde há textos jurídicos há interpretação. Porém 
não só. Onde há comunicação há interpretação; 
onde há conhecimento, há interpretação.”10

Gregório Robles, catedrático da Universidade 
de Palma de Majorca e o “grande nome da Teoria 
Comunicacional do Direito”, nas palavras de Pau-
lo de Barros Carvalho11, ensina que o direito não é 
uma coisa, mas um meio de comunicação social 
e um subsistema social cuja função consiste na 
organização total da sociedade por meio da ver-
balização das instituições e por meio da expressão 
lingüística dos conteúdos normativos. Por sua re-
levância, passa-se a transcrever o seguinte excerto 
de seu valioso estudo:

O direito existe como fenômeno social 
real na medida em que os membros da so-
ciedade acatam suas normas, o que eviden-
temente requer sua prévia produção verbali-
zada [alguém tem que emitir a mensagem: a 
autoridade] e a prévia compreensão desta [os 
membros da sociedade devem estar dispostos 
a entender].12

É sob tal enfoque que situamos a memorável 
passagem de Peter Häberle: “quem vive a norma 
acaba por interpretá-la ou pelo menos co-inter-
pretá-la.”13 Interessante notar que Häberle, além 
de mencionar a expressão “co-interpretação”, 
também qualifica a atuação do destinatário da 
norma como “pré-interpretação” e os indi-
víduos ou grupos interessados como “intér-
pretes constitucionais indiretos ou a longo 
prazo”.14 

Embora se reconheça nos conflitos sociais 
em torno do direito uma condição sine qua para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos modelos 

10 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Linguagem Jurídica. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. p. 93-94.

11 ROBLES, Gregório. O Direito como Texto: Quatro Estudos de 
Teoria Comunicacional do Direito. Tradução de Roberto 
Barbosa Alves e Prefácio de Paulo de Barros Carvalho. São 
Paulo: Manole, 2005. 

12 ROBLES, op. cit., p. 78-79.
13 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A Sociedade 

Aberta dos Intérpretes da Constituição: Contribuição para 
a Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição. 
Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, 2002. p. 13.

14 HÄBERLE, op. cit., p. 24.
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jurídicos, até mesmo em face da dialeticidade que 
lhe é inerente, é indubitável, em contrapartida, 
que a missão magna do direito é um grau satisfa-
tório de conformação da vida em sociedade, sob 
pena, aliás, da eclosão de esferas de juridicidade 
extra-estatais como fruto da desconfiança no po-
der do Estado e na legalidade como mecanismos 
de emancipação social.

Maria Garcia assinala que a “Constituição e as 
leis são feitas para diferentes destinatários, contu-
do ela se dirige, especificamente, para o cidadão 
comum, a unidade social, compondo o Povo.”15 
Diante de tal circunstância, a renomada professo-
ra da PUC/SP conclui que a “Constituição, como 
lei, dirige-se precipuamente ao comum dos cida-
dãos, pretendendo ser entendida, interpretada e 
aplicada às circunstâncias humanas, no transcor-
rer  social”16

No pensamento de Hans Kelsen, a transação 
jurídica entre os particulares configura um ato 
criador e aplicador do direito, nestes termos:

A transação jurídica é um ato pelo qual 
os indivíduos autorizados pela ordem jurídica 
regulam juridicamente certas relações. É um 
fato criador de Direito, pois produz os deveres 
e direitos jurídicos das partes que participam 
da transação. Mas, ao mesmo tempo, é um ato 
de aplicação de Direito, e, desse modo, tanto 
cria quanto aplica Direito. As partes fazem uso 
das normas gerais que tornam as transações 
jurídicas possíveis. Ao firmarem uma transação 
jurídica, elas aplicam essas normas jurídicas 
gerais. Ao dar aos indivíduos a possibilidade 
de regular a sua conduta recíproca através de 
transações jurídicas, a ordem jurídica garante 
aos indivíduos certa autonomia jurídica.17

Com efeito, a forma ordinária e natural do 
cumprimento das leis votadas e aprovadas pelo 
Parlamento é a sua observância pelos membros 
da sociedade sem a atuação de agentes estatais 
intermediários.  Assim, também é natural que os 

15 GARCIA, Maria. A Interpretação da Lei como a Interpretação 
da Lei pelo Cidadão Comum. Revista de Direito Constitucional e 
Internacional, São Paulo, v. 52, p. 106, jul./set. 2005. 

16 GARCIA, op. cit., p. 107.
17 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução Luís 

Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 199. 

cidadãos procedam, diuturnamente, à interpreta-
ção das leis afetas ao seu dia-a-dia, seja no traba-
lho, no campo acadêmico, no âmbito doméstico, 
no lazer, nas transações comerciais e nas demais 
instâncias da esfera pública ou privada em que 
atuam. Seria inimaginável e absolutamente in-
tolerável a judicialização ou intermediação pro-
fissional extrajudicial como pressuposto para a 
aplicação das normas jurídicas em prol de seus 
destinatários.

Realmente, como não existe “norma jurídi-
ca” senão “norma jurídica interpretada” e toda 
interpretação pressupõe um intérprete, é forçoso 
concluir que a ordinária conduta de observância 
das leis por parte da sociedade leva à inarredável 
conclusão de que os cidadãos comuns interpre-
tam as normas jurídicas no horizonte do agir e do 
vivenciar. As experiências imanentes às categorias 
do direito não ocorrem de forma autômata pelos 
membros do corpo social e pressupõem, no mí-
nimo, um processo abreviado de interpretação 
jurídica, ainda que sem o manejo consciente ou 
consistente dos métodos hermenêuticos. 

A necessidade do método em matéria de in-
terpretação jurídica decorre, muitas vezes, do pro-
blema da linguagem técnica e fechada adotada 
por muitas leis, o que pode dificultar o processo 
de sua inteligibilidade pelo cidadão comum. 

Inocêncio Mártires Coelho sustenta a neces-
sidade de um grau mínimo de compreensibilida-
de geral do sistema jurídico, pois o direito é uma 
coisa que interessa a todos e a adoção de uma 
linguagem comum por parte do legislador possi-
bilitará aos destinatários das leis o entendimento 
acerca de suas ordens e instruções.18

Sobre a questão metodológico-científica da 
hermenêutica jurídica, Peter Häberle faz um im-
portante esclarecimento prévio sobre a tese da 
Sociedade Aberta dos Intérpretes, dando conta 
de que existe um conceito estrito de interpreta-
ção, o qual se restringe à “atividade que, de forma 
consciente e intencional, dirige-se à compreensão 
e à explicitação de sentido de uma norma [de um 

18 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 42-43.
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texto]”, sendo-lhe imanente o manejo do méto-
do. O grande constitucionalista alemão adverte, 
contudo, que para “uma pesquisa ou investiga-
ção realista do desenvolvimento da interpretação, 
pode ser exigível um conceito mais amplo de her-
menêutica”, alargando-se o seu raio de ação para 
abranger o cidadão e outras “potências públicas”, 
pois “representam forças produtivas de interpre-
tação” e, por isso, são “intérpretes constitucionais 
em sentido lato”.19 

Se, por um lado, boa parte da população ao 
interpretar as normas jurídicas o faz sem uma me-
todologia organizada e conscientemente direcio-
nada, também é verdade que uma gama conside-
rável de cidadãos, diretamente ou por intermédio 
de entidades representativas, adotam, ao revés, 
procedimentos hermenêuticos consistentes e 
com metodologia pré-direcionada, muitas vezes 
com mais habilidade do que a generalidade dos  
profissionais do direito, seja pela notória experi-
ência adquirida pelo vivenciar a realidade das nor-
mas interpretadas, seja em face de uma especia-
lização adquirida pelo exercício de determinadas 
funções públicas ou atividades privadas. 

Sindicalistas experientes e ambientalistas 
engajados, ainda que sem formação jurídica, nor-
malmente dominam aspectos legais ligados à 
liberdade de associação sindical e às categorias 
dogmáticas do direito ambiental. Um agente es-
tatal sem formação jurídica que se dedicou duran-
te toda uma vida à carreira militar, normalmente 
reúne condições técnicas e um arcabouço de ex-
periências que o credenciará a interpretar e apli-
car o direito castrense com muito mais manejo e 
razoabilidade do que profissionais jurídicos sem 
vivência e específicos conhecimentos nessa área. 

No próximo tópico examinaremos dois para-
digmas da hermenêutica jurídica popular (direito 
ambiental e direitos humanos). Antes, porém, não 
podemos deixar de fazer menção à pioneira cria-
ção do Observatório da Jurisdição Constitucional 
no sítio virtual do Instituto Brasiliense de Direito 
Público, o qual trará inestimável colaboração em 
prol do processo de democratização da herme-

19 HÄBERLE, op. cit., p. 14. 

nêutica constitucional, a partir da participação 
dos componentes da sociedade aberta dos intér-
pretes da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, cuja página inicial traz a seguinte 
informação:

O Observatório da Jurisdição Constitu-
cional, do Instituto Brasiliense de Direito Públi-
co, constitui um espaço aberto à comunidade 
de intérpretes da Constituição. A interpretação 
constitucional não é tarefa cometida apenas 
aos juízes, e muito menos está restrita às Cortes 
Constitucionais. Todo aquele que vive a Cons-
tituição é, em verdade, seu legítimo intérprete. 
A democratização do processo interpretativo 
torna impensável uma hermenêutica da Cons-
tituição sem a participação do cidadão ativo e 
da esfera pública pluralista.20

1.3 PARADIGMAS DE HERMENÊUTICA POPULAR 

DO DIREITO

1.3.1 Hermenêutica popular do direito ambiental

Existem ramos do direito cuja realização prá-
tica é tão importante que a Constituição proclama 
mecanismos conducentes à atuação interpreta-
tiva dos cidadãos como elemento indispensável 
para sua efetividade. 

O direito ambiental afigura-se como um elo-
qüente exemplo, tendo em vista que um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado é essencial 
à sadia qualidade de vida e a sua preservação por 
todos é uma condição para a sobrevivência do 
próprio planeta [salvaguarda constitucional das 
futuras gerações – CF/88, art. 225, caput]. Tanto 
que a Constituição do Brasil prescreve no parágra-
fo 1º. Que “para assegurar a efetividade desse di-
reito, incumbe ao Poder Público: [...] VI – promover 
a educação ambiental em todos os níveis de ensi-
no e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente”.

Muitos ambientalistas, ainda que sem for-
mação jurídica, desempenham um papel funda-
mental para a efetividade do direito ambiental. As 
lutas travadas em prol da defesa e da preservação 

20 OBSERVATÓRIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. Brasília: 
Instituto Brasiliense de Direito Público, 2007-. Anual. Disponível 
em: <http://ojs.idp.edu.br/index.php/observatorio/
index>. Acesso em: 14 nov. 2008.



296

Escola de Magistratura Federal da Primeira Região

do meio ambiente, via atuação engajada e corajo-
sa em locais de sangrentos conflitos, não raro cus-
tam a própria vida desses verdadeiros “conforma-
dores da realidade constitucional”, como no caso 
de Chico Mendes. 

Artistas e compositores da música popular 
brasileira fazem um importante trabalho de di-
vulgação e de conscientização popular da causa 
e do direito ambiental, como Vital Farias, em sua 
educativa composição “Saga da Amazônia”21 e Sá 
e Guarabyra, na profética poesia ambiental e clás-
sico da Música Popular Brasileira “Sobradinho”.22

21 Saga Da Amazônia - Geraldo Azevedo
Composição: Vital Farias

Toda Mata Tem Caipora Para A Mata Vigiar
Veio Caipora De Fora Para A Mata Definhar
E Trouxe Dragão-de-ferro, Prá Comer Muita Madeira
E Trouxe Em Estilo Gigante, Prá Acabar Com A Capoeira.

Fizeram Logo O Projeto Sem Ninguém Testemunhar
Prá O Dragão Cortar Madeira E Toda Mata Derrubar:
Se A Floresta Meu Amigo Tivesse Pé Prá Andar 
Eu Garanto Meu Amigo, Com O Perigo Não Tinha Ficado Lá.

O Que Se Corta Em Segundos Gasta Tempo Prá Vingar
E O Fruto Que Dá No Cacho Prá Gente Se Alimentar??
Depois Tem Passarinho, Tem O Ninho, Tem O Ar
Icarapé, Rio Abaixo, Tem Riacho E Esse Rio Que É Um Mar. 

Mas O Dragão Continua A Floresta Devorar
E Quem Habita Essa Mata Prá Onde Vai Se Mudar??
Corre Índio, Seringueiro, Preguiça, Tamanduá
Tartaruga, Pé Ligeiro, Corre-corre Tribo Dos Kamaiura 

No Lugar Que Havia Mata, Hoje Há Perseguição
Grileiro Mata Posseiro Só Prá Lhe Roubar Seu Chão
Castanheiro, Seringueiro Já Viraram Até Peão
Afora Os Que Já Morreram Como Ave-de-arribação
Zé Da Nana Tá De Prova, Naquele Lugar Tem Cova
Gente Enterrada No Chão: 

Pois Mataram Índio Que Matou Grileiro Que Matou Posseiro
Disse Um Castanheiro Para Um Seringueiro Que Um Estrangeiro
Roubou Seu Lugar
 
22 Sobradinho - Sá e Guarabyra
Composição: Sá e Guarabyra

O Homem Chega, Já Disfaz A Natureza
Tira Gente, Põe Represa, Diz Que Tudo Vai Mudar
O São Francisco Lá Pra Cima Da Bahia
Diz Que Dia Menos Dia Vai Subir Bem Devagar
E Passo A Passo Vai Cumprindo A Professia Do Beato Que Dizia
Que O Sertão Ia Alagar
O Sertão Vai Virar Mar, Dá No Coração
O Medo Que Algum Dia O Mar Também Vire Sertão
Vai Virar Mar, Da No Coração
O Medo Que Algum Dia O Mar Também Vire Sertão

A linguagem cinematográfica de penetra-
ção mundial e de índole informativa também tem 
prestado um relevante papel na interpretação 
do direito ambiental e na conscientização popu-
lar em prol da defesa e da preservação do meio 
ambiente. O documentário “Uma Verdade Incon-
veniente”, de Al Gore, é um exemplo bem suce-
dido de divulgação global da causa ambiental e 
de interpretação do direito do ambiente e o seu 
conteúdo instigante e profundo tem despertado 
o interesse acadêmico no contexto da disciplina 
direito ambiental, até em nível de pós-graduação 
stricto sensu.23

Leonardo Boff, no contexto da necessidade 
de uma ética eco-centrada em nível planetário, 
invoca os princípios ambientais fundamentais 
consignados na “Carta da Terra” como um ro-
teiro prático de significado duradouro e, de 
forma similar à Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, sustenta que tal documento 
solene da ONU está sendo utilizado como um có-
digo universal de conduta no sentido de guiar os 
povos na direção de um futuro ecologicamente 
sustentável.24

Édis Milaré acentua que a comunidade, atra-
vés de instituições, movimentos populares e or-
ganizações intermediárias, envolvem-se cada vez 
mais com a problemática ambiental e tal circuns-
tância é uma decorrência do amadurecimento 
político das instituições e dos cidadãos em geral. 
O grande nome do direito ambiental brasileiro faz 

Adeus Remanso, Casa Nova, Sento-sé
Adeus Pilão Arcado Vem O Rio Te Engolir
Debaixo D’água Lá Se Vai A Vida Inteira
Por Cima Da Cachoeira O Gaiola Vai, Vai Subir
Vai Ter Barragem No Salto Do Sobradinho
E O Povo Vai-se Embora Com Medo De Se Afogar.

Remanso, Casa Nova, Sento-sé
Pilão Arcado, Sobradinho
Adeus, Adeus ...
23 O ilustre Professor Paulo José Leite Farias, em sua disciplina 

de Direito Ambiental do Programa de Mestrado do Instituto 
Brasiliense de Direito Público, utilizou o mencionado 
documentário de Al Gore como ferramenta pedagógica 
e de férteis debates no contexto de sua disciplina. (UMA 
VERDADE inconveniente. Intérprete: Al Gore. Direção de Davis 
Guggenheim. Produção: Lawrence Bender; Laurie David; Lesley 
Chilcott; Scott Z. Burns. EUA: Paramount Home Entertainment, 
2006. 100 min.).

24 BOFF, op. cit., p. 93-94.
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uma afirmação muito importante dentro das pers-
pectivas teóricas traçadas em nossa linha de es-
tudo: “Nenhum processo político-administrativo 
pode ser desencadeado sem a participação comu-
nitária se quiser obter legitimidade e eficácia.”25

A pesquisa encomendada pelo Ministério 
do Meio Ambiente ao IBOPE/SER, realizada em 
janeiro de 1997 com duas mil pessoas, ainda que 
aponte dados preocupantes no sentido da neces-
sidade de ampliação do nível de informação dos 
brasileiros sobre o meio ambiente, revelou uma 
tendência de seu crescimento, principalmente 
no que concerne a conceitos técnicos de direito 
ambiental, em que 21% dos entrevistados consi-
deram-se bem informados a respeito da “perda de 
biodiversidade”; 28% dos entrevistados compre-
endem o fenômeno da “desertificação de solos” e 
48% sabem o que é “efeito estufa”.26 

Edis Milaré destaca três formas de participa-
ção e atuação popular em prol do direito do am-
biente: i) participação comunitária nos processos 
de criação do direito do ambiente; ii) participação 
popular na formulação e execução de políticas 
ambientais e participação em órgãos colegiados 
dotados de poderes normativos, como o CONA-
MA; iii) participação popular através do Poder Ju-
diciário.27

Passaremos a fornecer exemplos dos três ní-
veis de participação popular sobre o direito am-
biental propostas por Edis Milaré.

A criação legislativa do direito com a partici-
pação popular ganhou um colorido especial com 
a instituição, no âmbito do Congresso Nacional, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, em cujo raio ocorrem importantes 
debates com segmentos sociais diversos e suas 
entidades representativas. Em virtude de sua re-
percussão no direito ambiental, destacamos a 
reunião realizada perante a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do Senado 

25 MILARÉ. Edis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em Foco. 
5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 184.

26 MILARÉ. Edis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em Foco. 
5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. Dados divulgados 
na nota 138 do Título II.

27  MILARÉ, op. cit., p 185-187.

Federal para debater o conflito entre o Consórcio 
CESTE e as populações atingidas pela construção 
da usina hidroelétrica de Estreito.  Dentre outras 
pessoas e entidades, participaram representantes 
de associações indígenas, membros do Ministério 
Público Federal e Senadores da República.28 

Edis Milaré defende a tese de que a presen-
ça de representantes da comunidade, indicados 
livremente pelas associações civis, nos conse-
lhos e órgãos de defesa do meio ambiente ense-
ja a atuação efetiva na “criação do Direito tutelar 
ambiental”29. É o que ocorre no âmbito do CONA-
MA, órgão colegiado de âmbito nacional que tem 
como competência, entre outras, estabelecer nor-
mas, critérios e padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio ambiente com 
vistas ao uso racional dos recursos ambientais.30

O exemplo mais contundente de participação 
cidadã na tutela jurisdicional do meio ambiente é 
a previsão constitucional da ação popular, cujo 
objeto foi ampliado pela Constituição Federal de 
1988 [art. 5º, LXXIII] e abrange, expressamente, a 
anulação de ato lesivo ao meio ambiente.

1.3.2 Hermenêutica popular dos direitos humanos

Talvez em nenhum outro ramo jurídico a in-
terpretação popular assuma uma importância tão 
nítida quanto na seara dos direitos humanos, em 
razão de sua própria essência e de suas peculiari-
dades históricas, políticas, jurídicas e sociais. 

Os direitos humanos, sob a nossa ótica, são 
uma categoria jurídica com fortes ingredientes 
políticos e a sua afirmação advém, paradoxalmen-
te, de sua negação no campo das realidades so-

28  Programa veiculado pela TV Senado no dia 07.05.2008. Dentre 
outros integrantes da mesa de debates, participaram da 
reunião: Antônio Veríssimo e Gercília Krao, representantes de 
associações indígenas; a Subprocuradora-Geral da República, 
Dra. Deborah Machado e o excelentíssimo Senador José Nery 
[PSOL/PA].

29  MILARÉ, op. cit., p. 185-186.
30 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. art. 8º, VII.  

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 02 set 1981. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/
L6938org.htm>. Acesso em: 07 mar 2008.
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ciais refratárias a conquistas históricas da huma-
nidade.   

Embora tenhamos consciência da pertinên-
cia da crítica levantada por Inocêncio Mártires Co-
elho no sentido de que os direitos humanos estão 
situados em um “dos terrenos mais férteis para a 
demagogia e a superficialidade teórica”31, princi-
palmente quando utilizados como instrumentos 
de mera retórica por governantes e políticos, por 
outro lado acreditamos nas virtualidades dessa 
categoria como um dos mecanismos suscetíveis 
de provocar inúmeras e profundas transforma-
ções na realidade social, cultural  e jurídica de uma 
nação a partir de seu manejo hermenêutico pela 
própria população atingida por um regime de ex-
traordinária negação de direitos. 

Marcelo Neves, em profundo estudo crítico 
sobre os direitos humanos, reconhece a ambiva-
lência de sua força simbólica, a qual, por um lado, 
aponta para um certo grau de falta de força nor-
mativa  dos correspondentes atos, discursos, de-
clarações ou textos. Mas o caráter denotativo de 
declarações, discursos, atos ou textos simbólicos 
nem sempre serve à manutenção do status quo de 
carência dos respectivos direitos, pois a dimensão 
simbólica do normativo pode exatamente servir 
como elemento de superação de situações con-
cretas de negação dos direitos. Em suma, a força 
simbólica dos direitos humanos pode servir tanto 
à manutenção de sua carência normativa ou, ao 
revés, pode conduzir a um processo de mobiliza-
ção social que contribua para a sua concretização 
normativa e efetivação. Marcelo Neves, seguindo 
lição de Friedrich Muller, acentua que “não se esta-
tuem impunemente normas e textos constitucio-
nais que foram concebidos com pré-compreensão 
insincera. Os textos podem revidar”.32

O discurso dos direitos humanos eclode, 
ordinariamente, em contextos sócio-políticos de 

31 COELHO, Inocêncio. Sobre a Federalização dos Crimes contra os 
Direitos Humanos. Direito Público, Porto Alegre: Síntese; Brasília: 
Instituto Brasiliense de Direito Público, v.2, n. 8, p. 146, 2005.

32 NEVES, Marcelo. A Força Simbólica dos Direitos Humanos. 
Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de 
Direito Público da Bahia, n. 04, p. 05, out./dez. 2005.  Disponível 
em: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso 
em: 12 jul. 2008.

exceção com grande repercussão negativa à ima-
gem do país em que se localizam as respectivas 
tensões e conflitos. 

A maior parte dos direitos humanos está for-
malmente constitucionalizada no Brasil, inclusive 
por intermédio dos processos de densificação 
normativa do princípio da dignidade humana 
operados pela lei e pela jurisprudência.33 Sob tal 
prisma, a Constituição os denomina como direitos 
e garantias individuais ou direitos funda-
mentais. 

Por outro lado, quando a Constituição Fede-
ral de 1988 menciona expressamente a categoria 
“direitos humanos” está se referindo ao Brasil no 
plano internacional ou à preservação de sua ima-
gem em tal contexto, até mesmo para assegurar 
a observância de tratados internacionais de que 
seja parte, como se depreende da leitura do pa-
rágrafo 5º do art. 109, que foi acrescentado pela 
EC 45/2004, que versa sobre a possibilidade de 
deslocamento da competência para a Justiça Fe-
deral nas hipóteses de grave violação de direitos 
humanos “com a finalidade de assegurar o cum-
primento de obrigações decorrentes de tratados 
internacionais de direitos humanos dos quais o 
Brasil seja parte”. 

Inocêncio Mártires Coelho apesar de formu-
lar estudo crítico acerca da inovação constitucio-
nal atinente à federalização dos crimes contra os 
direitos humanos, aduz, no entanto, que o deslo-
camento de competência estatuído no parágra-
fo 5º do art. 109 da CF/88, acrescentado pela EC 
45/2004, configura mecanismo menos drástico do 
que a intervenção federal nos Estados-membros 
para resguardar os direitos da pessoa humana, 
nos termos do art. 37, VII, b, da CF/88.34  

33 O Capítulo 03, item 3.3, versará sobre os processos de 
densificação normativa dos princípios fundamentais pela 
jurisprudência.

34 Inocêncio Mártires Coelho, apesar de tecer críticas à EC 
45/2004 no que se refere à federalização dos direitos humanos, 
principalmente no que concerne ao enfraquecimento 
do princípio federativo e ao desprestígio das instituições 
estaduais, aponta que os trabalhos constituintes restringiram 
o alcance inicial da proposição legislativa do deslocamento 
de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal 
apenas aos casos de “grave violação dos direitos humanos”. 
Destaca a circunstância de que a alteração constitucional 
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Aliás, a previsão constitucional de interven-
ção federal para resguardar a observância dos di-
reitos humanos parece justificar a tese segundo a 
qual tal categoria jurídico-política está indissocia-
velmente ligada à idéia de um extraordinário qua-
dro social de negação ou exclusão de direitos. 

Assim, dentro das perspectivas ora lançadas, 
a hermenêutica popular dos direitos humanos é 
fundamental, eis que a sua violação ocorre em 
contextos sociais que buscam legitimar, fática 
ou até mesmo do ponto de vista legal, estrutu-
ras estatais ou sociais refratárias à observância de 
conquistas jurídicas históricas, decorrentes de re-
gimes ditatoriais, de singular desigualdade sócio-
econômica ou de marcantes instabilidades ins-
titucionais. Por isso que no contexto de regimes 
militares, em grandes favelas ou em presídios mal 
administrados, o discurso dos direitos humanos 
ecoa com mais força do que em locais onde vice-
jam um estado menos insatisfatório de normalida-
de democrático-constitucional. 

Em suma, a idéia de direitos humanos está 
intimamente ligada à necessidade de inclusão 
jurídica, conforme, aliás, argutamente observou 
Marcelo Neves no seu mencionado estudo, in ver-
bis:

Podem-se definir os direitos huma-
nos, nessa perspectiva, como expectativas 
normativas de inclusão jurídica de toda e 
qualquer pessoa na sociedade [mundial] 
e, portanto, acesso universal ao direito 
enquanto subsistema social [autônomo]. 

sob exame é bem menos agressiva ao princípio federativo 
do que a previsão constitucional de intervenção federal nos 
Estados para resguardar os direitos da pessoa humana, fazendo 
depender essa medida extrema, do provimento, pelo STF, de 
representação do Procurador-Geral da República. Merece 
integral registro a seguinte passagem do artigo: “Analisada 
sob essa perspectiva, pode-se dizer que, apesar do seu 
vício de concepção – que apontaremos mais adiante – essa 
fórmula intermediária acabará funcionando como indutora de 
equilíbrio, na medida em que, podendo o mais, que é pedir a 
intervenção federal, porém dispondo igualmente do menos, 
que a tanto equivale à prerrogativa de suscitar o incidente de 
deslocamento de competência, o Chefe do Ministério Público 
da União, certamente, optará pelo procedimento que menos 
agrida o organismo federativo.” (COELHO, Inocêncio. Sobre a 
Federalização dos Crimes contra os Direitos Humanos. Direito 
Público, Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de 
Direito Público, v.2, n. 8, p. 148-149, 2005).

Ao passo que, no conceito de justiça, a 
noção de igualdade assume o primeiro 
plano, no conceito de direitos humanos é 
a idéia de inclusão jurídica como acesso ao 
direito que é central, embora não só a pri-
meira pressuponha a segunda, como esta 
se orienta no sentido daquela. A exclu-
são jurídica de amplos grupos humanos 
apresenta-se exatamente como a dimen-
são negadora dos direitos humanos, que, 
paradoxalmente, fortifica a sua semânti-
ca e também as expectativas normativas 
correspondentes.”35

Em tais circunstâncias, principalmente dian-
te de regimes ditatoriais e de estruturas legais 
legitimadoras desses retrocessos jurídicos, os in-
térpretes e aplicadores oficiais do sistema sofrem 
um grau significativo de restrição no exercício de 
suas funções, muitos dos quais, não raro, são obje-
to de perseguições políticas. Daí a razão pela qual 
se avulta o papel do cidadão como elemento de 
singular importância para o processo de concreti-
zação e de afirmação dos direitos humanos.

Exemplo marcante de conduta estatal que 
buscou legitimar legalmente estrutura refratária à 
observância de conquistas jurídicas históricas foi 
o regime do apartheid instalado na África do Sul. 

Neste último país, os paralegais [item 2.3 
supra], segundo Stephen Golub, desenvolveram 
um importante trabalho adaptado do modelo 
americano de Street Law em prol de jovens que 
lidavam com as situações brutais de repressão do 
apartheid, a partir de encenações teatrais e outros 
elementos inovadores para ensinar a seu público 
questões legais encontradas na vida cotidiana. O 
programa também incluiu leis internacionais de 
direitos humanos, que eram destoantes numa so-
ciedade cujo sistema jurídico buscou legitimar o 
racismo. 36

35 NEVES, Marcelo. A Força Simbólica dos Direitos Humanos. 
Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de 
Direito Público da Bahia, n. 04, p. 08, out./dez. 2005.  Disponível 
em: <http://www.direitodoestado.com.br>. Acesso 
em: 12 jul. 2008.

36 GOLUP, Stephen. Paralegais como Apoio Jurídico para suas 
Comunidades. In: GOLUB, Stephen; McCLYMONT, Mary 
(Coords.). Caminhos para a Justiça: Projetos de Promoção e 
Defesa de Direitos Apoiados pela Fundação Ford no Mundo. 
Rio de Janeiro: Renovar: Fundação Ford, 2003.
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Stelphen Golub, em outro artigo, demons-
tra a fundamental importância que a educação 
jurídica da população sul-africana exerceu como 
forma de efetivo combate ao apartheid, inclusive 
por intermédio dos escritórios de assistência jurí-
dica, tendo como um dos objetivos primordiais, 
além da educação jurídica popular, o estímulo e 
a ampliação do número de profissionais jurídicos 
negros.37

Os direitos humanos, principalmente as li-
berdades públicas, foram amplamente debatidos 
no Brasil no período do regime militar implantado 
a partir de 1964 e o cerceamento das liberdades 
políticas culminaram com o movimento popular 
das “Diretas Já”. 

Exemplos de hermenêutica popular dos di-
reitos humanos sobejam a partir de uma impor-
tante publicação levada a efeito pelo Ministério 
da Justiça [Secretaria de Direitos Humanos], pela 
UNESCO e pela Universidade de São Paulo inti-
tulada “Direitos Humanos no Cotidiano”. Em rea-
lidade, o referido manual, que analisa, interpreta 
e aponta vivências concretas da população em 
relação a cada um dos dispositivos articulados da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos afigu-
ra-se como uma verdadeira “sociedade aberta dos 
intérpretes dos direitos humanos”, pois conforme 
nota prévia da Coordenação Geral, contribuíram 
para a confecção do seu conteúdo, além dos pro-
fissionais jurídicos:

[...] jovens e idosos, portadores de defici-
ência, representantes de diferentes etnias e re-
ligiões, diferentes posições políticas, diferentes 
regiões do Brasil. Artistas, representantes das 
diversas linguagens, manifestações e expres-
sões [...] Personalidades de diversos campos de 
atuação social.

Aliás, é muito interessante notar que cada 
capítulo da mencionada obra tem por objeto a 
análise e a interpretação de cada um dos artigos 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
a partir de um “olhar artístico”, como o de Athos 
Bulcão, Chico Buarque de Hollanda e Rubem Fon-

37 GOLUP, Stephen. Combatendo o Apartheid, Construindo uma 
Nova África do Sul, op. cit., p. 50. 

seca; da contribuição e da experiência de institui-
ções como “Anistia Internacional”, “Juízes para a 
Democracia” e “Sociedade Viva Cazuza”; da con-
tribuição da visão humanística dos indígenas e, fi-
nalmente, um espaço aberto dedicado à interpre-
tação do cidadão-leitor do manual em questão. 
De tal sorte que no seu prefácio consta que “nela 
estão expressos os valores inerentes aos direitos 
humanos por meio da arte, da palavra e da ação 
de pessoas de grande talento artístico, detento-
ras de forte sentimento de responsabilidade 
social”.38

Aspecto de real significado do manual é a 
conclamação de todos os partícipes dos direitos 
humanos à leitura da legislação regente de seu 
conteúdo e de sua regulamentação. No contex-
to da análise das vivências cotidianas do art. 9º 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 
“Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou 
exilado”, o manual exorta os leitores a “conhecer 
a legislação referente à proteção de todo cidadão 
contra o arbítrio e procurar desenvolver meios de 
informar outras pessoas a respeito. Afixar cópias 
de legislação em murais de escolas, de igrejas, de 
repartições públicas, no interior de transportes 
coletivos, nos locais destinados a anúncios, etc.”39

Por fim, cumpre invocar um dado significa-
tivamente relevante de recente pesquisa de opi-
nião que foi encomendada pela Secretaria dos 
Direitos Humanos da Presidência da República, 
realizada pela Criterium Avaliação de Políticas 
Públicas, no sentido de que a família, antes do Es-
tado, foi apontada como o principal fator para a 
garantia dos direitos humanos, numa demonstra-
ção insofismável de que a hermenêutica popular é 
essencial para a efetividade social dos direitos da 
pessoa humana.40 

38 O prefácio do manual “Direitos Humanos no Cotidiano” foi 
elaborado pelo então Presidente da República Fernando 
Henrique Cardoso. (Direitos Humanos no Cotidiano: 
manual. 2. ed. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de 
Estado dos Direitos Humanos, 2001).

39 In: Direitos Humanos no Cotidiano: manual. [prefácio de 
Fernando Henrique Cardoso]. 2. ed. Brasília: Ministério da 
Justiça, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 2001. p. 
109. 

40 PINHO, Ângela. Direitos humanos dependem mais da 
família, diz brasileiro. Folha OnLine, São Paulo, 12 dez. 
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2 O PROCESSO DE CONSTRUçãO 
POPULAR-JUDICIAL DOS DIREITOS E 
O FENÔMENO DA LEGALIZAçãO DA 

JURISPRUDÊNCIA

2.1 A JURISPRUDÊNCIA COMO O GRANDE LABO-

RATÓRIO SOCIAL DA DIALETICIDADE DA EXPERIÊNCIA 

JURÍDICA

O professor da Universidade de Brasília José 
Pereira-Lira, em sua “apresentação escusada” con-
signada como prefácio da obra “Direito Sumular” 
de Roberto Rosas, invocando os legados deixados 
pela Escola Realista Americana, principalmente 
a partir dos trabalhos de Oliver Wendell Holmes, 
anotou que “deve o jurista, antes de tudo, obser-
var o comportamento dos juízes, dos Tribunais e 
dos cidadãos, para examinar a sua atividade no 
sentido do que fazem, e não do que deveriam fa-
zer.” De tal sorte, que o ilustre docente afirma que 
a invocada lição o levou “a inscrever, no pórtico 
do ‘Laboratório de Jurisprudência’, na Universida-
de de Brasília: ‘A Lei é o Direito prometido; a Juris-
prudência, o Direito realizado’”.41

Importa registrar que o principal aspecto da 
jurisprudência não reside, necessariamente, na 
sua dimensão inovadora do mundo jurídico, mas, 
sobretudo, na forma dialética e participativa pela 
qual tal inovação é implementada. Muitos regu-
lamentos e atos administrativos normativos do 
Poder Executivo e de seus desdobramentos autár-
quicos e fundacionais, principalmente os de na-
tureza organizativa e regimental, criam direitos e 
inovam na seara jurídica, mas não são implemen-
tados com a participação dos administrados, o 
que lhes confere alto grau de déficit democrático, 
principalmente quando são expedidos por autori-
dades administrativas não eleitas pelo povo.

É sob tais diretrizes que, no presente capí-
tulo, serão examinados o significado, as caracte-
rísticas, o papel e a importância da jurisprudência 
como modelo jurídico e como fonte do direito. 

2008. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/
brasil/ult96u478443.shtml>. Acesso em: 13 dez. 2008.

41 ROSAS, Roberto. Direito Sumular. Prefácio de José Pereira-Lira. 
5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 08.

Depois abordaremos o processo de construção 
social da jurisprudência e de sua conexão dialé-
tica com a hermenêutica popular do direito, pois 
os cidadãos, sob o influxo dos conflitos sociais, em 
cujo âmago reside o termômetro indicativo das 
mudanças do mundo jurídico, ao mesmo tempo 
em que vivenciam, interpretam e recriam as cate-
gorias jurídicas no campo da realidade social, irão 
também fornecer os elementos necessários aos 
profissionais jurídicos para a sua transformação 
no âmbito estatal, inclusive no plano legislativo 
(legalização da jurisprudência), por intermédio da 
função jurisdicional. 

Assim, tentaremos demonstrar que a juris-
prudência configura o grande laboratório da dia-
leticidade da experiência jurídica. 

2.2 A DIALETICIDADE DE COMPLEMENTARIDADE 

ENTRE A FUNçãO LEGISLATIVO-NORMATIVA E A FUN-

çãO JURISDICIONAL

Sob a inestimável influência de Miguel Re-
ale e de Inocêncio Mártires Coelho, dedicaremos 
especial atenção a um aspecto singularmente im-
portante para o desenvolvimento de nossas refle-
xões, ou seja, o papel que a jurisprudência desem-
penha no âmbito do sistema jurídico-normativo e 
no campo político-social.

Diante de tal enfoque, a jurisprudência os-
tenta um caráter de complementaridade da or-
dem jurídico-normativa. A complementaridade, 
aqui retratada, não se reporta tão-só à necessida-
de de completude do ordenamento jurídico em 
razão de situações lacunosas. A complementari-
dade da jurisprudência, de viés dialético, herme-
nêutico-criativo e sob o pressuposto da dinâmica 
dos conflitos sociais diante do direito, diz respeito 
à continuidade do procedimento complexo de 
efetividade das normas jurídicas, iniciado, no caso 
das leis, pelo processo legislativo indo até o colo-
rido de sua aplicação jurisdicional.

Inocêncio Mártires Coelho preleciona que 
não existe interpretação sem intérprete e o co-
nhecimento do objeto jamais é igual ao objeto do 
conhecimento, então, é de se admitir, pelo menos 
no plano gnosiológico, que o conhecer e o criar 
não são atos contrapostos e sim complementa-
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res.42 Seguindo lição de Radbruch, Inocêncio re-
gistra que “a interpretação jurídica não é pura e 
simplesmente um pensar de novo aquilo que já 
foi pensado, mas, pelo contrário, um saber pensar 
até o fim aquilo que já começou a ser pensado por 
um outro.”43

Miguel Reale destaca a circunstância de que 
somente a dialética de complementaridade, com 
vigência crescente no pensamento contemporâ-
neo, logra explicar a correlação existente entre fe-
nômenos que se sucedem no tempo, em função 
de elementos e valores que ora contrapostamente 
se polarizam, ora mutuamente se implicam, ora se 
ligam segundo certos esquemas ou perspectivas 
conjunturais, em função de variáveis circunstân-
cias de lugar e de tempo. O que distingue, pois, a 
dialética de complementaridade é que, nela, seus 
fatores se mantêm distintos uns dos outros, sem 
se reduzirem ou se identificarem a qualquer deles, 
sendo múltiplas as hipóteses desse correlaciona-
mento ao longo do processo.44 Em outra passa-
gem, o mestre paulista ensina que a exigência tri-
na de validade (vigência) de eficácia (efetividade) 
e de fundamento (motivação axiológica) milita em 
favor da compreensão da vida jurídica em termos 
de modelos jurídicos, desde a instauração da fon-
te normativa até a sua aplicação, passando pelo 
momento de interpretação, pois o ato hermenêu-
tico é o laço de comunicação ou de mediação en-
tre validade e eficácia.45 

O processo de aplicação do direito é tão 
relevante que Inocêncio Mártires Coelho chega 
a afirmar que “as regras de direito só entram em 
vigor no momento de sua aplicação”.46 Depois de 

42 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 03.

43 COELHO, op. cit., p. 15.
44 REALE, Miguel. Fontes e Modelos do Direto: para um novo 

paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 80.
45 REALE, op. cit., p. 33.
46 Op. cit., p. 28. Para melhor contextualizar o pensamento de 

Inocêncio Mártires Coelho, transcrevemos a seguinte passagem 
alumiada de seu grande legado de hermenêutica jurídica: 
“as regras de direito só entram em vigor no momento de sua 
aplicação, porque só então é que se aperfeiçoam os modelos 
jurídicos, pela fusão dialética do que neles é norma e situação 
normada, preceito e realidade, horizonte de produção e 
horizonte de aplicação do direito; em suma, naquele momento 
em que, num metafórico balançar de olhos entre o programa 

invocar a  afirmação de Peter Häberle de que “não 
existe norma jurídica, senão norma jurídica inter-
pretada”, Inocêncio Mártires Coelho reconhece 
o caráter pioneiro, entre nós, do pensamento de 
Miguel Reale acerca do assunto: “o direito é nor-
ma e situação normada” e que “a norma é a sua 
interpretação”.47 Nessa perspectiva, pode-se dizer 
que as regras de direito só entram em vigor no 
momento de sua concretização pelo intérprete-
aplicador, porque só então é que se aperfeiçoam 
os modelos jurídicos pela fusão dialética do que 
neles é norma e situação normada, preceito e re-
alidade.48 Ricardo Lobo Torres, na linha do pensa-
mento de Josef Esser, afirma que “a lei é a retroin-
formação do processo de aplicação”.49

É célebre a frase de Montesquieu: “Quando 
vou a um país não procuro saber se as leis são 
boas ou más, mas se elas são aplicadas, pois boas 
leis há por toda parte.”50

A Constituição dos Estados Unidos, que se 
resume em poucas linhas genéricas, em realidade, 
é fruto do trabalho diuturno de seus intérpretes e 
dos órgãos aplicadores, que lhe emprestam senti-
do, atualidade histórica e efetividade social.51

normativo e o âmbito normativo, o intérprete-aplicador 
estende uma ponte sobre o abismo que separa o seu  
mundo do mundo do legislador histórico, de modo a trazer o 
texto para o presente, para a situação hermenêutica – aqui e 
agora – em que ele há de ser aplicado.”

47 COELHO, Inocêncio Mártires. As Idéias de Peter Häberle e a 
abertura da interpretação constitucional no direito brasileiro. 
Revista de Informação Legislativa, n. 137, p. 159, jan./mar. 1998.

48 COELHO, op. cit., p. 43.
49  TORRES, Ricardo Lobo. A integração entre a lei e a jurisprudência 

em matéria tributária. Cadernos de Direito Tributário e Finanças 
Públicas, São Paulo, n. 03, p. 18, abr./jun. 1993. 

50 MONTESQUIEU, Barão de. O Espírito das Leis. Livro V, Capítulo II. 
2. ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1995. p. 127.

51 Inocêncio Mártires Coelho transcreve uma memorável 
passagem doutrinária de Alexander Pekelis acerca da natureza 
aberta e sintética da Constituição dos Estados Unidos em 
função do relevante papel desempenhado pelos  órgãos 
aplicadores, nestes termos: “Devemos recordar em certo 
sentido os Estados Unidos não têm uma Constituição escrita. 
As grandes cláusulas da Constituição americana, assim como as 
disposições mais importantes das nossas leis fundamentais, não 
contêm senão um apelo à honestidade e à prudência daqueles 
a quem é confiada a responsabilidade de sua aplicação. Dizer 
que a compensação deve ser justa; que a proteção da lei de ser 
igual; que as penas não devem ser nem cruéis nem inusitadas; 
que as cauções e as multas não devem ser excessivas; que as 
investigações ou as detenções hão de ser motivadas; e que a 
privação da vida, da liberdade ou da propriedade não se pode 
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Uma importante contribuição para a diale-
ticidade da complementaridade, no contexto da 
interdependência dos métodos de interpretação 
e da necessidade de racionalidade no processo 
da produção e da aplicação do direito, é forneci-
da por Inocêncio Mártires Coelho, a partir de sua 
leitura do art. 4.1 do Código Civil Espanhol.52  Por 
sua importância, merece ser transcrito o seguinte 
excerto:

Em síntese, interdependência e com-
plementaridade, sob a mesma e necessária 
racionalidade, não apenas entre os diferentes 
métodos, momentos ou espécies de interpre-
tação, mas também entre legislação e jurisdi-
ção, entre produção e aplicação do direito.53

Ricardo Lobo Torres, em valioso artigo54 que 
será examinado nos próximos tópicos, desenvol-
ve interessante pesquisa em torno da integração 
entre a lei e a jurisprudência. O referido autor ensi-
na que o processo de concretude do direito é um 
trabalho conjunto dos poderes do Estado dentro 
de uma complexa relação dialética entre as fun-
ções executivo-regulamentar, legislativa e jurisdi-
cional. O controle de constitucionalidade das leis 
e o controle de legalidade dos atos da Adminis-
tração Pública transformam o Judiciário no centro 
do equilíbrio entre os Poderes. Embora o campo 
de suas investigações se restrinja ao direito tribu-
tário, entendemos que as conclusões do estudo 
de Ricardo Lobo Torres, apoiado nas inestimáveis 

determinar sem o devido processo legal, tudo isso outra coisa 
não é senão autorizar a criação judicial do direito, e da própria 
Constituição, pois a tanto equivale deixar que os juízes definam 
o que seja cruel, razoável, excessivo, devido ou talvez igual.” 
(COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 08.)

52 Inocêncio Mártires Coelho consigna que o art. 4.1 do Código 
Civil Espanhol “determina que as normas se interpretem 
segundo o sentido próprio de suas palavras, em relação com o 
contexto, os antecedentes históricos e legislativos e a realidade 
social do tempo em que devam ser aplicadas, atendendo-se, 
fundamentalmente, ao espírito e finalidade, regra hermenêutica 
que se completa com a previsão, no mesmo artigo, de que na 
aplicação dessas normas também se use a equidade, embora 
com a restrição de que decisões fundadas exclusivamente 
nesse critério dependem de expressa autorização legal”. Op. 
cit., p. 48.

53 Op. cit., p. 48-49.
54 TORRES, Ricardo Lobo. A integração entre a lei e a jurisprudência 

em matéria tributária. Cadernos de Direito Tributário e Finanças 
Públicas, São Paulo, n. 03, p. 09, abr./jun. 1993.

lições de Arthur Kaufmann55, é plenamente aplicá-
vel a quaisquer dos seguimentos jurídicos. 

A partir dessas preciosas luzes teóricas, cons-
tata-se que o caráter inovador da jurisprudência 
decorre da dialeticidade de complementaridade 
entre a função legislativa e a função jurisdicional 
ou entre a função normativa56 e a função jurisdi-
cional. Mais adiante (item 3.5 infra), examinaremos 
os diversos e interessantes fenômenos resultantes 
da dialeticidade de complementaridade entre as 
funções legislativa e jurisdicional, tais como a le-
galização da jurisprudência, a contraposição le-
gislativa da jurisprudência, a inibição legislativa 
da atividade jurisdicional, a contraposição juris-
dicional da legislação e a correção pedagógico-
jurisdicional da legislação.  

2.3 GRAUS DA CRIATIVIDADE JUDICIAL: 
MODELOS JURISDICIONAIS SUBORDINADOS E 
AUTÔNOMOS

Sob a regência da dialeticidade da comple-
mentaridade, passaremos a examinar os graus de 
criatividade da jurisprudência e a sua natureza 
como fonte do direito.

A função da jurisprudência, quanto ao grau 
de sua criatividade, pode ser visualizada de duas 
formas distintas. Em algumas situações, a jurispru-
dência confere operatividade e efetividade a uma 
regra normativa primária socialmente descumpri-
da, sem, no entanto, criar direito novo. 

55 Ricardo Lobo Torres preleciona, na esteira do pensamento de 
Kaufmann, que “a decisão do caso concreto (Rechtsentscheidung), 
que é a correspondência do ser (Sein) e do dever ser (Sollen) 
na situação concreta e individual, representa a etapa final do 
processo de concretização do direito (Rechtsverwirklichung), 
em que se busca, pela legislação e jurisprudência, a 
correspondência entre a idéia do direito (Rechtsidee) e a norma 
(Rechtsnorm), de um lado, no plano do Sollen, e as relações de 
vida (Lebenssachverhalt), possíveis ou efetivas, de outro lado, 
ou seja, no plano do Sein.” - Op. cit., p. 17 (Nota n. 6).

56 A função normativa é uma expressão cujo conceito é mais 
amplo do que a expressão função legislativa, tendo em vista 
que esta se restringe aos atos normativos primários oriundos, 
em regra, do Poder Legislativo e, excepcionalmente, do 
Poder Executivo (medidas provisórias e leis delegadas), e 
aquela abarca também atos normativos derivados, como os 
regulamentos, instruções normativas, regimentos, portarias, 
instruções e decisões administrativas em geral provenientes 
de quaisquer dos Poderes e de outras entidades, órgãos 
autônomos ou instituições independentes, como o Ministério 
Público e os Tribunais de Contas. 
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Noutras situações conflituosas, principal-
mente diante das lacunas normativas, da com-
binação de preceitos esparsos no ordenamento 
jurídico ou diante da abertura semântica de cer-
tas proposições legislativas, principalmente dos 
princípios constitucionais, a jurisprudência pode, 
ao revés, inovar no cenário jurídico.

Quanto à primeira situação retratada, Mauro 
Cappelletti, apesar de afirmar que o resultado da 
interpretação jurídica nunca é inequívoco e meca-
nicamente predeterminado, adverte, todavia, que 
existe um baluarte extremo e uma fronteira do 
bom senso que se impõe tanto no caso da inter-
pretação do “case law, quanto no do direito legis-
lativo, ao menos porque também as palavras têm 
frequentemente um significado tão geralmente 
aceito que até o juiz mais criativo e sem precon-
ceitos teria dificuldade de ignorá-lo.”57

Ao versar sobre os limites da interpreta-
ção, adverte Inocêncio Mártires Coelho que não 
é dado ao aplicador do direito, subjetivamente, 
criar ou atribuir significados arbitrários aos enun-
ciados normativos, tampouco ir além do seu sen-
tido linguisticamente possível. De resto, não pode 
o aplicador do direito passar por cima do sentido 
conhecido e/ou fixado pela comunidade como li-
mite da interpretação.58

Miguel Reale, ao tratar da historicidade da 
fonte do direito, assinala que o seu conteúdo, às 
vezes, é formado de diretrizes normativas imutá-
veis, válidas para qualquer tempo e circunstância, 
por consagrar-se um valor tido e havido como in-
suscetível de mudança, fornecendo, como exem-
plo, a menoridade eleita no Código Civil.59

A função jurisdicional, dentro de nossas re-
flexões, também não tem legitimidade criativa 
para ampliar o rol de estruturas normativo-puni-
tivas, como as sanções penais. Também não pode 
invadir o postulado fundamental da reserva da lei 

57 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Tradução de Carlos 
Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris 
Editor, 1993. p. 25-26.

58 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 42.

59 REALE, Miguel. Fontes e Modelos do Direto: para um novo 
paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 22.

e, por exemplo, instituir, por atividade hermenêu-
tico-construtiva, tributo novo ou parcela remune-
ratória em favor de servidor público não prevista, 
explícita ou implicitamente, no direito positivo 
estatal.

De outra banda, a jurisprudência, em muitas 
outras situações, pode funcionar como verdadei-
ra fonte primária do direito. Miguel Reale acentua 
que a jurisprudência, muitas vezes, inova em ma-
téria jurídica, estabelecendo normas que não se 
contêm estritamente na lei, mas resultam de uma 
construção obtida graças à conexão de dispositi-
vos, até então considerados separadamente, ou, 
ao contrário, mediante a separação de preceitos 
por largo tempo unidos entre si. Nessas oportuni-
dades, o juiz compõe, para o caso concreto, uma 
norma que vem completar o sistema objetivo do 
Direito.60

Na mesma linha de pensamento é Inocêncio 
Mártires Coelho quando assim se manifesta: 

[...] as expressões ‘considerando’ e ‘com-
binando’, de que frequentemente nos utiliza-
mos no discurso da aplicação do direito, no 
fundo, o que traduzem são atividades ou pro-
cedimentos de criação de modelos jurídicos, 
até porque, sob esse ponto de vista, os pre-
ceitos ‘considerados’ ou ‘combinados’ estão 
dispersos no sistema jurídico e só se integram, 
evidenciando a sua ‘conexão intrínseca’, na 
construção hermenêutica levada a cabo pelo 
sujeito da interpretação.61

Igualmente na esteira dessa lição doutriná-
ria é o magistério de José Pereira Lira relata que, 
no longíquo ano de 1937, no Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro, presidindo à formatura dos bacha-
relandos, procurou justificar a tese, então havida 
como revolucionária, segundo a qual “a Lei pro-
põe; a Jurisprudência compõe”.62

Retomando a perspectiva de que uma regra 
é a sua interpretação, Miguel Reale destaca que 

60 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 168.

61 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 04.

62 ROSAS, Roberto. Direito Sumular. Prefácio de José Pereira-Lira. 
5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 08.
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não há como negar à jurisprudência a categoria 
de fonte do Direito, visto como o juiz é dado ar-
mar de obrigatoriedade aquilo que declara ser de 
direito no caso concreto. O magistrado, em suma, 
interpreta a norma legal situado numa ‘estrutura 
de poder, que lhe confere competência para con-
verter em sentença, que é uma norma particular, o 
seu entendimento da lei. Assim, “numa compreen-
são concreta da experiência jurídica, como é o da 
teoria tridimensional do Direito, não tem sentido 
continuar a apresentar a Jurisprudência ou o cos-
tume como fontes acessórias ou secundárias.”63

De qualquer sorte, existem graus diferencia-
dos de criatividade jurisdicional e, por isso, adota-
mos o desdobramento dos modelos jurisdicionais 
na forma em que apresentada por Miguel Reale:

1) modelos jurídicos jurisdicionais subordi-
nados ou de segundo grau: consistem nas “apli-
cações in concreto daquilo que in abstracto se 
configura no modelo legal.”64 Um bom exemplo 
consubstancia-se na aplicação jurisdicional das 
estruturas normativo-punitivas contempladas no 
ordenamento jurídico, principalmente na seara 
penal (princípio da tipicidade). Isso não implica 
dizer que não possa existir certo grau de criativi-
dade jurisdicional quanto a alguns aspectos das 
estruturas punitivas. De mais a mais, não se pode 
olvidar que por trás de toda estrutura normativo-
punitiva existe, também, em tensão dialética, o ius 
libertatis do cidadão e as cláusulas assecuratórias 
do devido processo legal, que também são objeto 
de inestimável atividade jurisdicional hermenêu-
tico-criativa.

2) modelos jurídicos jurisdicionais autôno-
mos: na visão de Reale são os modelos jurisdicio-
nais por excelência, cuja existência decorre da cor-
relação de dois princípios fundamentais, a saber: 
“a) o juiz não pode deixar de sentenciar a pretexto 
de lacuna ou obscuridade da lei; b) quando a lei for 
omissa, o juiz procederá como se fora legislador.”65 
O próprio Miguel Reale fornece, como exemplo, a 

63 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 169.

64  REALE, Miguel. Fontes e Modelos do Direto: para um novo 
paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 70.

65  REALE, op. cit., p. 70. 

consagração, pelo Supremo Tribunal Federal, da 
tese, sustentada por Rui Barbosa, do emprego do 
habeas corpus para defesa da “posse de direitos 
pessoais” violados por abuso ou desvio de po-
der, numa época em que tais direitos ainda não 
eram salvaguardados por mandado de seguran-
ça. Outro exemplo citado por Reale diz respeito à 
disciplina das relações entre concubinos, dada a 
inexistência de disposições legais sobre a espécie, 
preservando os direitos de quem houvesse, por 
seu trabalho, contribuído para a formação de uma 
sociedade de fato, merecedora de amparo.66

Em realidade, a tipologia ora examinada 
deve ser orientada, implicitamente, pelo critério 
da predominância – modelos jurisdicionais pre-
dominantemente subordinados e modelos juris-
dicionais predominantemente autônomos –, na 
medida em que, de um lado, não conseguimos 
vislumbrar atividade jurisdicional sem certo grau 
de criatividade hermenêutica e, por outro lado, 
também não conseguimos visualizar construções 
jurisprudenciais completamente divorciadas de 
um substrato normativo primário mínimo, pois, 
afinal de contas, a explicitação dos fundamentos 
jurídicos constitui um dos requisitos de qualquer 
petição inicial. 

Assim, tendo em vista a compreensão de que 
toda decisão jurisdicional redunda, ao menos, em 
um grau mínimo de atividade criativa, reputamos 
que os modelos jurisdicionais subordinados não 
guardam correlação com o brocado in claris ces-
sat interpretatio. É realmente difícil imaginar, no 
contexto das lides forenses, a ausência de um grau 
mínimo de atividade criativo-interpretativa dos 
agentes diretamente envolvidos em tais conflitos. 

Abordando a enorme literatura acerca do 
conceito de interpretação, Mauro Cappelletti 
menciona que o resultado principal desta ampla 
discussão foi o demonstrar que, com ou sem cons-
ciência do intérprete, certo grau de discricionarie-
dade e, pois, de criatividade mostra-se inerente 
a toda interpretação. Em realidade, prossegue o 
jurista italiano, interpretação significa penetrar os 
pensamentos, inspirações e linguagem de outras 

66  REALE, op. cit., p. 71.
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pessoas com vistas a compreendê-los e, no caso 
do juiz, reproduzi-los, aplicá-los e realizá-los em 
novo e diverso contexto de tempo e lugar.67

Em realidade, os modelos jurisdicionais 
predominantemente subordinados revelam que 
muitas leis, adotadas como fundamentos das cau-
sas judiciais, trazem em si um elenco completo e 
suficiente para a incidência dos elementos consti-
tutivos das faculdades, prerrogativas, responsabi-
lidades e deveres contemplados em seu conteúdo 
normativo, ainda que demandem certo grau de 
atividade criativo-interpretativa. A resolução des-
sas questões pelo Poder Judiciário não operam 
inovação na ordem jurídica de forma primária, mas, 
de qualquer sorte, complementam o procedimen-
to complexo de efetividade das normas jurídicas 
sob o pressuposto do conflito. É uma espécie de 
complemento criativo em menor grau da norma 
de direito por intermédio da função jurisdicional, 
que completa seu ciclo de perfeição no âmbito e 
com o colorido da realidade social. A aplicação ju-
risdicional de normas impositivas de tributos, de 
faltas administrativas e de tipos penais cerrados 
normalmente rende ensejo a modelos jurisdicio-
nais predominantemente subordinados.

Importa anotar também, conforme veremos 
no próximo tópico, que os modelos jurisdicionais 
não são figuras estáticas e, por isso, um modelo 
jurisdicional subordinado pode cambiar para um 
modelo jurisdicional autônomo ou reciprocamen-
te, como na hipótese de superveniente regula-
mentação legislativa pormenorizada de uma de-
terminada situação outrora lacunosa no sistema 
normativo.

Nessa ordem de perspectivas, Inocêncio Már-
tires Coelho assinala que quando juízes e tribunais 
emprestam sentidos novos a um mesmo enuncia-
do normativo, em verdade estão a produzir no-
vos enunciados, embora mantendo inalterada a 
sua roupagem verbal, funcionando, assim, “como 
instâncias heterônomas de criação abreviada do 
direito.” O significativo número de decisões di-

67 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Tradução de Carlos 
Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris 
Editor, 1993. p. 21. 

vergentes sobre um mesmo texto legal, situação 
relativamente comum nos repertórios de jurispru-
dência, denunciam que as mudanças que se ope-
ram continuamente no processo histórico-social 
de aplicação do direito exige “soluções novas e 
imediatas, que não podem aguardar as sempre 
demoradas decisões legislativas”. 68

Assim, a dinâmica dos modelos jurisdicionais 
confere longevidade a inúmeros textos legais, 
pelo menos quanto à sua “roupagem verbal”, 
como ocorreu com inúmeros dispositivos do Có-
digo Civil de 1916 e do Código Comercial de 1850 
até serem revogados pelo Código Civil de 2002; 
assim como as mutações constitucionais tornam 
perene a roupagem das normas magnas, operan-
do-se, contudo, a sua atualização do ponto de vis-
ta histórico, político, jurídico e social.  

De há muito já ensinava Jean Cruet: 

Há, porém, outra espécie de revi-
são, invisível e poderosa, é a que resulta 
da ação contínua dos costumes políticos, 
uma Constituição revê-se cada dia pela 
sua própria aplicação, porque as institui-
ções que ela estabeleceu tem por elemen-
tos, sem cessar renovados, homens que 
pensam e que atuam em face duma reali-
dade mutável.69

Diante disso, repise-se, a depender do grau 
de tal distância histórica e da intensidade das mu-
danças experimentadas na conjuntura política, 
jurídica e cultural da sociedade, a re-leitura juris-
dicional de normas legais, inicialmente abrangen-
tes de todos os componentes imprescindíveis à 
sua plena aplicabilidade, podem conduzir a uma 
verdadeira transfiguração de um modelo jurisdi-
cional subordinado para um modelo jurisdicional 
autônomo podendo, em muitos casos. 

Vale, neste ponto, relembrar a passagem de 
Reale quando afirma que uma construção juris-
prudencial inovadora pode ser obtida por inter-
médio de uma “conexão de dispositivos, até então 
considerados separadamente, ou, ao contrário, 

68 COELHO, Op. cit., p. 39. 
69 CRUET, Jean. A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis. 2. ed. Leme, 

SP: Edijur, 2003. p. 73.
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mediante a separação de preceitos por largo tem-
po unidos entre si.”70

Assim, pode ocorrer que uma determina-
do instituto jurídico, lido e aplicado a partir de 
elementos extraídos do seu próprio contexto 
intra-normativo, seja reconstruído ou significati-
vamente ampliado a partir da disjunção de suas 
partes integrantes, em ordem a compatibilizá-lo, 
por intermédio da ferramenta hermenêutica, com 
a “natureza singular do presente” e com “as vias 
imprevisíveis da liberdade”.

De uma certa forma, tal postura hermenêu-
tica nos remete ao método tópico-problemático. 
Inocêncio Mártires Coelho, na esteira do pensa-
mento de Boockenfoorde, assinala que “é natural 
o recurso ao processo tópico orientado ao pro-
blema, para remediar a insuficiência das regras 
clássicas de interpretação e evitar o non liquet, 
que já não é possível pela existência da jurisdição 
constitucional.”71

Talvez nenhuma disciplina jurídica tenha 
mais influência direta da jurisprudência do que o 
direito processual, que é a própria jurisdição em 
movimento, tanto que, antigamente, era denomi-
nado “direito judiciário”. As reformas legislativas 
da processualística civil, penal e do trabalho são, 
quase todas, meras consagrações da jurisprudên-
cia, que constitui o grande laboratório criativo do 
direito processual.

Em suma, em maior ou menor grau, a juris-
prudência, como o grande laboratório social da 
dialeticidade da experiência jurídica, desempe-
nhou e desempenha um papel de destaque na 
evolução do direito no Brasil. 

3 O FENÔMENO DA LEGALIZAçãO 
DA JURISPRUDÊNCIA E OS  SEUS 

REFLEXOS NA CONSTRUçãO 

70  REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 168.

71  COELHO, op. cit., p. 84.

LEGISLATIVA DO CÓDIGO CIVIL DE 
2002

3.1  A legalização da jurisprudência

O fenômeno da legalização da jurisprudên-
cia, principalmente aquela produzida no contexto 
dos modelos jurisdicionais autônomos, é a prova 
inconteste de que a função jurisdicional inova no 
cenário jurídico. Realmente, se a função jurisdicio-
nal fosse tão-só a mera explicitação de categorias 
legislativas prévias, não haveria sentido o Poder 
Legislativo encampar o conjunto reiterado de jul-
gados e lhe conferir o status superveniente de lei. 
Entendimento contrário reduziria a encampação 
legislativa da jurisprudência a uma espécie de tau-
tologia legiferante, plenamente inconcebível dian-
te da multiplicidade das situações envolvendo o 
fenômeno sempre crescente nas diversas áreas 
da ciência jurídica, como o direito constitucional, 
administrativo, tributário, processual, penal, civil, 
ambiental, previdenciário, etc, como veremos 
adiante.

Em realidade, os resultados gerados pelo 
grande laboratório social da dialeticidade da ex-
periência jurídica – a jurisprudência – constituem 
um material valioso para o legislador, inclusive 
para a sua rediscussão no âmbito do processo le-
gislativo, tendo em vista as intrínsecas e intensas 
relações entre o “direito prometido” pela lei e o 
“direito realizado” pela jurisprudência.  Em suma, 
o conjunto reiterado de decisões judiciais sobre 
um mesmo tema é o resultado empírico-jurídico 
do intercâmbio dialético entre a legislação geral e 
abstrata e a realidade histórico-cultural. 

Obviamente, os resultados obtidos pela juris-
prudência diante do seu próprio papel sintetiza-
dor dos estudos de impacto histórico-cultural das 
regras de direito no âmbito da realidade também 
podem causar frustrações sociais, principalmente 
diante de limitações de ordem econômico-política 
e de aspectos culturais como o conservadorismo 
e o apego à tradição, a distância entre o sistema 
jurisdicional e a sociedade, principalmente em 
função da construção ainda predominantemente 
fechada da linguagem jurídica, a morosidade de-
sarrazoada dos processos judiciais, dentre outros 
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fatores bloqueantes que serão examinados no Ca-
pítulo 05. 

Sem embargo de tais circunstâncias e da ne-
cessidade de uma reflexão crítica constante diante 
dos julgados, a indubitável vantagem do fenôme-
no da legalização da jurisprudência é a economia 
democrática gerada pelo procedimento político, 
que também acarreta uma economia de tempo 
e de dinheiro por parte dos jurisdicionados, vis-
to que, em princípio, não serão necessários dis-
pêndios decorrentes de intermediação jurídico-
profissional.  É que, por razões de ordem cultural 
e da resistência de muitos agentes públicos e de 
instituições privadas, ainda não existe no país um 
sentimento de obrigatoriedade da jurisprudência, 
por mais pacífica e remansosa que seja. 

De outro lado, a legalização da jurisprudência 
também se exterioriza por intermédio da política 
executivo-legislativa de transações entre o Po-
der Público e os administrados-jurisdicionados, o 
que redunda em grande economia e numa maior 
racionalidade do sistema jurisdicional, principal-
mente na esfera federal, no sentido de prevenir ou 
atenuar as demandas de massa que vêm sistema-
ticamente abarrotando o Judiciário brasileiro.

Um estudo paradigmático e pioneiro sobre o 
assunto foi realizado pelo Departamento de Pós-
graduação na Universidade Gama Filho (RJ) – cur-
sos de mestrado e doutorado na área do direito 
tributário. Ricardo Lobo Torres noticia que o tema 
de pesquisa sugerido para os cursos de mestrado 
e doutorado da referida instituição no ano de 1992 
foi a “Correção Legislativa da Jurisprudência em 
Matéria Tributária”, ou seja, sobre a superação de 
decisões judiciais pelas novas normas emanadas 
do Legislativo. Durante os trabalhos, entretanto, 
ficou evidenciado que a correção legislativa ocor-
ria poucas vezes na nossa prática jurídica, o que 
redirecionou a pesquisa também para aquelas hi-
póteses em que a jurisprudência exerce o papel 
de fonte formal do direito tributário ou em que 
aparece como inspiradora da legislação.

Um dos resultados surpreendentes da men-
cionada pesquisa diz respeito ao papel desempe-
nhado pelo Supremo Tribunal Federal em prol do 
desenvolvimento legislativo do direito tributário 

brasileiro, inclusive com a consagração constitu-
cional do princípio da anterioridade. Por sua rele-
vância aos desígnios do presente estudo, é digno 
de registro o seguinte excerto do artigo de Ricar-
do Lobo Torres, verbis:

O STF foi pródigo em oferecer as premis-
sas para a ulterior legislação tributária. Todo 
o tema da repetição do indébito tributário, p. 
ex., disciplinado nos arts. 165 e ss. do CTN, tem 
inequívoca inspiração pretoriana (Súmulas 71 
e 546). O princípio constitucional da anteriori-
dade, hoje estampado no art. 150, III, ‘b’, da CF, 
encontrou apoio nos julgados do STF ao  
tempo da CF de 1946, sintetizados na Súmula 
66: ‘É legítima a cobrança do tributo que hou-
ver sido aumentado após o orçamento, mas 
antes do início do respectivo exercício finan-
ceiro.

Alguns impostos específicos, como os in-
cidentes sobre a propriedade imobiliária (ITBI, 
IPTU, causa mortis e ITR), sofreram o influxo da 
criação jurisprudencial do STF, como docu-
mentou competentemente o mestrando Prof. 
Marcos Juruena Villela Souto, também Procu-
rador do Estado, na sua colaboração à pesquisa 
acadêmica, já publicada.72

É importante consignar que o direito tribu-
tário é um dos temas mais delicados do Estado, 
dada a sua íntima conexão com o desenvolvimen-
to nacional e tendo em vista que constitui o tecido 
normativo da principal fonte de arrecadação de 
recursos financeiros: a tributação. Daí a fúria fiscal 
sempre crescente do Poder Público, o que enalte-
ce as conquistas históricas dos contribuintes pe-
rante o Supremo Tribunal Federal 

Por outro lado, as o fenômeno mais freqüen-
te nesse campo é a consagração legislativa super-
veniente de jurisprudência que inovou, no todo 
ou em parte, o cenário jurídico.

Além do direito tributário, o fenômeno da le-
galização da jurisprudência ocorre, praticamente, 
em todas as áreas do direito, principalmente aque-
las mais debatidas no Poder Judiciário. Veremos 
no próximo tópico, especificamente, a colabora-
ção da jurisprudência no campo do direito civil.

72 TORRES, op. cit., p. 11.
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3.2 O caráter discursivo-cooperativo da jurispru-

dência e a construção social de novos direitos civis por 

intermédio da função jurisdicional

Se é verdade a circunstância de que aquele 
que “vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo 
menos co-interpretá-la”73, também é certo que 
o termômetro social para a releitura das normas 
abstratas e para o processo de (re)construção do 
Direito perante os intérpretes jurídicos, a partir da 
dinâmica dos conflitos, é o sentimento de injus-
tiça experimentado pelo destinatário da norma 
ainda no contexto de sua interpretação socioló-
gica  no mundo da vida. Obviamente, dada a sua 
índole manifestamente subjetiva, tal sentimento 
de injustiça deverá ser submetido a um processo 
prévio de avaliação técnico-jurídica no afã de se 
apurar o preenchimento das condições legais para 
o exercício legítimo do direito de ação, condição 
necessária para a feitura de uma petição inicial. 

Desse modo, a construção de toda e qual-
quer jurisprudência inicia-se ainda no campo da 
realidade social de onde surgirão os conflitos em 
torno das interpretações conferidas, a priori, pelos 
destinatários diretos da norma geral e abstrata.

Uma súmula do Supremo Tribunal Federal ou 
do Superior Tribunal de Justiça, no mais das vezes 
e a depender da matéria veiculada, é a resultante 
de um número expressivo de processos judiciais 
ajuizados nos diversos rincões do país com as suas 
milhares de petições iniciais, as quais, à sua vez, 
externam as construções jurídicas dos partícipes 
das diversas realidades sociais e geográficas e dos 
profissionais do direito das mais variadas forma-
ções jurídicas e diferenciadas pautas de valores. 
Desses processos surgem uma multiplicidade de 
depoimentos pessoais, contestações, cotas minis-
teriais, perícias, outros estudos técnicos, senten-
ças, recursos, argüições orais, acórdãos, enuncia-
dos, com a participação de inúmeros profissionais 
do direito das diversas instâncias judiciárias, den-
tre eles, advogados, defensores públicos, mem-

73 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A Sociedade 
Aberta dos Intérpretes da Constituição: Contribuição para 
a Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição. 
Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, 2002. p. 13. 

bros do Ministério Público, magistrados em geral 
(juízes, desembargadores e Ministros), assessores 
e demais servidores do Poder Judiciário, do Minis-
tério Público, da Defensoria Pública, dos peritos 
judiciais, dos estagiários dos escritórios de advo-
cacia, das partes processuais (cidadãos em geral, 
associações, sindicatos, empresariado, etc), inter-
venientes, oponentes, assistentes, amicus curae, 
etc. Eis um terreno inovador do direito  singular-
mente mais fértil, mais amplo e mais participativo 
do que qualquer processo legislativo.

Imagine-se, por exemplo, a situação de injus-
tiça que foi vivenciada pelas mulheres concubinas 
no contexto histórico marcado pelo machismo 
extremo e por um alto grau de conservadorismo 
social. Tal sentimento de injustiça foi o fato social 
embrionário que levou o Supremo Tribunal Fede-
ral a editar a Súmula 38074, depois de amplos de-
bates jurídicos mediados pelas instâncias ordiná-
rias e por longos anos em prol do reconhecimento 
das conseqüências jurídico-patrimoniais advindas 
do concubinato (processo de co-interpretação). É 
intuitivo que tais pessoas, verdadeiras “forças pro-
dutivas de interpretação”, levaram aos intérpretes 
jurídicos os elementos embrionários da realidade 
social para a construção das teses que culmina-
riam com a edição da Súmula 380 do STF.

Em suma, o mencionado verbete sumular 
não foi fruto isolado de uma tese construída por 
uma “mente jurídica iluminada” ou fruto exclusivo 
dos trabalhos intelectuais de um seleto colegiado 
de Ministros, mas, acima de tudo, foi a resultan-
te do trabalho diuturno de milhares e milhares 
de cidadãos perante a realidade da vida e sob a 
dinâmica dialéticas dos conflitos, eis que viven-
ciaram diretamente as mazelas oriundas da lacu-
na normativa do ordenamento jurídico naquele 
contexto histórico, e perante o Poder Judiciário, 
juntamente com os intérpretes jurídicos em seus 
diferenciados papéis no processo e nas diversas 
instâncias judiciárias. 

74  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 380: “Comprovada a 
existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a 
sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido 
pelo esforço comum”.
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Nessa ordem de considerações, merecem 
ser relembradas as palavras de Roberto Lyra Filho, 
quando  afirma que o direito legítimo não surge 
de um berço metafísico ou configura um presente 
generoso dos deuses, mas, antes de tudo, brota 
das oposições, dos conflitos e do caminho penoso 
do progresso.”75

Isso não quer dizer que o Judiciário, como o 
grande ancoradouro dos conflitos jurídicos, deva 
se transformar em mero chancelador das interpre-
tações populares do direito; mas, de toda sorte, 
tem o dever de garantir uma efetiva e significativa 
participação dos destinatários das normas jurídi-
cas nos processos judiciais, para se aproximar, o 
mais possível, da idéia que ilumina o cerne das ca-
tegorias jurídicas sob o prisma da realidade social 
e sob o manto da participação plural e coopera-
tiva de todos os atores envolvidos na construção 
dialética do direito. 

Veja-se, assim, que o “direito civil dos com-
panheiros ou da união estável”, que contaminou 
todas as legislações modernas (Código Civil de 
2002, direito constitucional, previdenciário, tribu-
tário, etc)  foi fruto de uma diuturna construção 
jurisprudencial ao longo da história, a qual, à sua 
vez, foi conseqüência das ações de milhares e mi-
lhares de pessoas que viviam as injustiças de uma 
ausência de regulamentação jurídica de tais fenô-
menos de natureza civil-familiar-patrimonial.

3.3 A legalização da jurisprudência no âmbito do 

Código Civil de 2002

Assinale-se, a partir das perspectivas traçadas 
ao longo do presente estudo, que o Código Civil 
de 2002 consagrou, do ponto de vista legislativo, 
inúmeros precedentes jurisprudenciais fixados a 
partir da interpretação do vetusto Código Comer-
cial de 1850 e do Código Civil de 1916, graças ao 
amplo debate social a que foram submetidos tais 
diplomas perante o Poder Judiciário ao longo das 
décadas em que vigoraram.76

75 LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito. 17. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2008. p. 99. 

76 Neste sentido, Rebeca Ferreira Brasil, no artigo intitulado 
“Apontamentos sobre o Direito das Obrigações sob a ótica 
do Código Civil de 2002”, anota que “a principal característica 
desse código é a legalização de matérias já consolidadas pelo 

José Rogério Cruz e Tucci, em profunda pes-
quisa sobre a jurisprudência como fonte do direi-
to77, aborda o caráter antecipatório (em relação à 
lei) e paradigmático da jurisprudência em matéria 
de direito de família e a sua legalização perante 
o Código Civil de 2002. Sob tal aspecto, registra 
o autor que “as inúmeras inovações inseridas 
em nosso novo Código Civil nada mais repre-
sentam do que a mera recepção, pela lei escrita, 
de orientação jurisprudencial sedimenta-
da.” Dentre as contribuições mencionadas, 
constam o crescente prestígio da figura pa-
terna em termos de guarda78; a mitigação 
do elemento culpa para desconstituição da obri-
gação alimentar79; a longa e rica trajetória dos di-
reitos da concubina – desde o reconhecimento à 
indenização previdenciária, em caso de morte do 
segurado, até a plena regulamentação legislativa 
da união estável.80 

José Rogério Cruz e Tucci reconhece a im-
portância da Súmula 380 do STF (reconhecimento 
dos efeitos patrimoniais decorrentes da sociedade 
de fato entre os concubinos), editada na vigência 
do Código Civil de 1916, como um dos elementos 
fundamentais para o desenvolvimento legislati-
vo da união estável, primeiramente pelo art. 226, 
§ 3º, da CF/88 até a disciplina dos artigos 1.723 a 
1.727 do Código Civil de 2002.81 

O valioso estudo de José Rogério Cruz e Tuc-
ci também assinala a importância da jurisprudên-
cia na concretização e na atual disciplina norma-
tiva do princípio da boa-fé objetiva no Código de 
Defesa do Consumidor e nos arts. 113, 421 e 422 
do Código Civil de 2002. Quanto aos direitos da 
personalidade, acentua o autor:

Entre nós, muito antes da promulgação 
da Carta Magna de 1988, foram sem dúvida 

usos e costumes, bem como pela jurisprudência”. Disponível 
em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/x/17/27/1727/>.  
Acesso em: 16 out. 2008.

77 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do 
Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

78 BRASIL. Código Civil (2002). Art. 1.584. 
79 BRASIL. Código Civil (2002). Art. 1.694, § 2º.
80 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do 

Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 288.
81  Id., Ibidem, p. 288-289.
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os precedentes judiciais que descortinaram 
os princípios e as características comuns dos 
diferentes direitos da personalidade, no senti-
do de delimitá-los e possibilitar a sua ulterior 
sistematização.82

A consagração legislativa da lesão, como 
causa de invalidade do negócio jurídico (art. 157 
do novo Código Civil), a resolução por excessiva 
onerosidade (arts. 478/480 do novo Código Civil) 
e a disciplina do enriquecimento sem causa (arts. 
884/886 do novo Código Civil) são outras contri-
buições introduzidas por intermédio dos prece-
dentes judiciais, segundo preleciona José Rogério 
Cruz e Tucci.83

3.4 A influência da jurisprudência quanto à supres-

são no atual Código Civil de 2002 de antigos institutos 

de direito civil em face do seu desuso social

Pode acontecer, ainda, que a edição de um 
preceito legislativo entre em descompasso com 
um modelo jurídico construído socialmente. A 
depender do seu grau de eficácia e importância 
acabará prevalecendo sobre os modelos legais, 
“os quais entram em eclipse, suscitando o delica-
do problema da derrogação das leis pelo desuso”, 
conforme arguta observação de Miguel Reale.84

O fenômeno da revogação das leis pelo de-
suso é a prova cabal de que a destinatária última 
da ordem jurídica é a própria parcela que vivencia 
a sua realidade e toda sorte de inovação jurídica 
que pretender ganhar efetividade na esfera coti-
diana, seja de natureza legislativa, executiva ou 
jurisprudencial, deverá ser construída com a co-
laboração hermenêutica inestimável dos compo-
nentes da sociedade diretamente alcançada pelo 
processo de criação normativa.

José Rogério Cruz e Tucci nos fornece um 
valioso exemplo de revogação de normas legais 
pelo seu desuso social e, consequentemente, pelo 
seu desprezo por parte dos Tribunais do país. A 
superação cultural do crime de adultério também 
gerou o completo desuso do correlato impedi-
mento matrimonial entre o cônjuge adúltero e 

82  Id., Ibidem, p. 290.
83 Id., Ibidem, p. 293.
84  REALE, op. cit., p. 69. 

o seu co-réu, até ser completamente abolido do 
texto do art. 1521 do novo Código Civil. Também 
convém registrar outro exemplo fornecido pelo 
citado autor:

Também o defloramento da mulher, 
como causa de anulabilidade de casamento, 
perdeu força nos Tribunais e, com o passar do 
tempo, foi acintosamente desconsiderado pe-
los precedentes judiciais, até deixar de ser de-
duzido como causa de pedir.85

No fundo, toda a engenharia hermenêutica 
atual, com uma gama considerável de métodos, 
fórmulas, critérios e princípios é para fornecer ao 
intérprete e ao aplicador do direito instrumentos 
passíveis de adequar as categorias abstratas à rea-
lidade e às necessidades da vida cotidiana. É que, 
conforme assinala Inocêncio Mártires Coelho 
“a vida do direito não tem sido lógica, tem 
sido experiência”.86
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A FIANçA BANCÁRIA COMO GARANTIA DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO E SUA PRETENDIDA SUBSTITUIçãO PELO 

DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL 
Juiz Federal Substituto Marco Antônio Barros Guimarães

Tema recorrente, no cotidiano forense, tem 
se revelado o debate acerca da substituição da 
garantia do crédito tributário, prestada pelo deve-
dor na instância judicial, através de carta de fiança 
bancária. 

Esta pretensão, no mais das vezes, traz como 
fundamento uma aparente demonstração de boa 
saúde financeira, da sociedade responsável pelo 
crédito tributário, exteriorizada na declaração 
pública de pagamento de dividendos a seus acio-
nistas, obrigação legal das sociedades anônimas, 
a qual, não raro, pretende a Fazenda Nacional 
obstar em benefício da substituição da garantia 
de seu crédito.

Argumenta-se, ademais, com a figuração do 
dinheiro como primeiro bem na ordem de grada-
ção do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais, aliada 
ao fato de que o artigo 15, II, do mesmo diploma 
legal, autoriza a substituição da garantia em qual-
quer fase do processo.

Cabe destacar, logo de início, que a subs-
tituição de depósito ou penhora, validamente 
efetivados como garantia de crédito tributário, 
constitui medida excepcional para a qual se faz 
necessária caracterização do interesse jurídico, 
que se dá caso comprovada sua utilidade e neces-
sidade, seja para o credor ou para o devedor.

Na hipótese em comento, desde que afasta-
da ocorrência de qualquer vício na carta de fian-
ça bancária, prestada por prazo indeterminado e 
oportunamente aceita pela Credora, quando de 
sua apresentação, sem qualquer alegação de que 
se revele inidônea ou insuficiente, não se mostra 
viável tal pretensão. 

Observe-se, nesse ponto, que o artigo 11 da 
Lei n. 6.830, de 1980, privilegia o dinheiro na or-
dem das garantias. Contudo, uma interpretação 
sistemática da norma referida, tendo presente o 

disposto nos seus artigos 9º, 15 e 16, revela que 
a Lei n. 6.830, de 1980, não estabeleceu gradação 
entre o dinheiro e a carta de fiança, mas, antes, 
conferiu-lhes verdadeira equiparação jurídica.

É que o artigo 15 da LEF, em seu inciso I, fa-
culta ao executado substituir a penhora efetivada, 
por dinheiro ou fiança bancária, demonstrando 
assim a similaridade jurídica das duas figuras. 

Ademais, o artigo 16 do mesmo diploma le-
gal, ao fixar a data inicial para cômputo do prazo 
de embargos, estabelece, nos incisos I e II, a regra 
aplicável para o depósito e para a carta de fian-
ça – donde se extrai uma vez mais a equiparação 
jurídica de ambos – em contraposição às demais 
formas de garantia, prestadas por penhora, cujo 
prazo encontra-se tratado no inciso III.

Esse o caminho trilhado pela jurisprudência, 
conforme precedentes do STJ e do TRF-1ª Região, 
sendo digno de nota que o primeiro deles trata, 
inclusive, de situação inversa, em que o devedor 
obteve substituição de depósito em dinheiro 
pela apresentação de fiança bancária, verbis: 

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRE-
MATAÇÃO EMBARGADA. SUBSTITUIÇÃO DO 
PAGAMENTO EM DINHEIRO POR FIANÇA BAN-
CÁRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 
15, I DA LEI Nº 6.830/80. POSSIBILIDADE.

1. “O art. 15, I, da Lei 6.830/80 confere à 
fiança bancária o mesmo status do depósito 
em dinheiro, para efeitos de substituição de 
penhora, sendo, portanto, instrumento sufi-
ciente para garantia do executivo fiscal”. (REsp 
660.288/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 
10.10.05).

2. Somente a Fazenda Pública ou o exe-
cutado poderão requerer a substituição da 
penhora, mas nunca o depositário (art. 15, I da 
LEF).

3. Possuindo o mesmo status que o di-
nheiro, quando embargada a arrematação, 
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sem imissão na posse do bem, deve-se permi-
tir que a fiança bancária possa substituir a exi-
gência do depósito em dinheiro, por aplicação 
analógica do art. 15, I da LEF. 

4. Recurso especial improvido.” (RE 
643097/RS, Ministro CASTRO MEIRA, 04.4.2006) 
(os grifos são nossos)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - 
SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA - DEPÓSITO JU-
DICIAL E FIANÇA BANCÁRIA: EQUIVALÊNCIA 
(ART. 9º, § 3º, DA LEI N. 6.830/80) - AGRAVO 
PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO IN-
TERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão do juiz não está adstrita à 
existência de súmula ou jurisprudência domi-
nante do STF ou de tribunal superior. O art. 557 
confere ao julgador competência para decidir 
monocraticamente também em outros casos, 
como agravo manifestamente inadmissível, 
improcedente ou prejudicado, sem que isso 
signifique afronta ao princípio do contraditó-
rio, da ampla defesa, e/ou violação de normas 
legais, porque atende à agilidade da prestação 
jurisdicional.

2. O art. 15, I, da Lei n. 6.830/80 não esta-
belece grau de preferência entre o dinheiro e a 
fiança bancária; trata-as igualmente, tendo em 
vista o altíssimo grau de liquidez e certeza da 
fiança, como estabelece o art. 9º, §3º, da Lei n. 
6.830/80: “A garantia da execução, por meio de 
depósito em dinheiro ou fiança bancária, pro-
duz os mesmos efeitos da penhora”. Ademais, 
“é titulo executivo extrajudicial, líquido e exi-
gível nos limites da quantia garantida, a carta 
de fiança bancária (...)” (STJ, REsp n. 5.825/PA, 
Rel. Min. ATHOS CARNEIRO,  T4, unânime, DJ 
30/09/1991).

3. É reconhecido o direito de que o de-
vedor garanta, a qualquer tempo, sua dívida, 
seja para garantia do juízo em futura (ainda 
não ajuizada) Execução Fiscal ou como garan-
tia dos débitos tributários cujo valor se discute 
em ação, no caso, já ajuizada pelo contribuin-
te.

4. Agravo interno não provido.

5. Peças liberadas pelo Relator, em 
26/08/2008, para publicação do acórdão.”

(AGTAG nº 2008.01.00.000994-2/BA, 
Desembargador Federal Luciano Tolentino 
Amaral, 7ª Turma TRF-1ª Região, e-DJF1 de 
19.9.2008, p.273) (grifos não constam do ori-
ginal)

Diante de tal quadro, não se configura o pres-

suposto essencial da substituição da garantia, a 

pedido do credor, consistente no risco daquela 

prestada não se mostrar hábil aos fins a que se 

destina, seja pela insuficiência, inidoneidade 

ou falta de liquidez. 

Havendo carta de fiança bancária aceita pela 

Exeqüente, garantia esta que se equipara ao de-

pósito em dinheiro, revela-se inocorrente interes-

se processual em tal substituição.

Além do mais, o artigo 612, do Código de 

Processo Civil, de aplicação subsidiária à Lei n. 

6.830, de 1980, estabelece que a execução deve 

se dar no interesse no credor, norma que há de 

ser interpretada em consonância com o disposto 

no artigo 620 do mesmo diploma legal, segundo 

o qual, quando por vários meios o credor puder 

promover a execução, o juiz mandará que ela se 

faça pelo modo menos gravoso ao devedor.

Nesse aspecto, não se pode olvidar a possi-

bilidade de risco de lesão à devedora, na adoção 

de medida extrema, requerida em casos que tais, 

como o eventual bloqueio de pagamento dos di-

videndos (obrigação legal da sociedade anônima, 

na forma do que dispõe a Lei n.º 6.404, de 1976), 

pelo abalo na credibilidade de suas relações com 

os acionistas, risco esse potencializado na atuali-

dade, diante da recente crise econômica mundial, 

que teve como principal ingrediente a quebra da 

confiança entre os agentes econômicos. 

A imposição de tal risco à devedora só se jus-

tificaria, até mesmo em obediência ao princípio 

da proporcionalidade, quando iminente risco de 

lesão também ao fisco, o que não se verifica na 

hipótese em que o crédito respectivo esteja ga-

rantido por fiança bancária, a qual se equipara ju-

ridicamente ao depósito em dinheiro, para todos 

os efeitos.  
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A NOVA DISCIPLINA DOS JUROS E DA CORREçãO 
MONETÁRIA NAS CONDENAçÕES DA FAZENDA PÚBLICA 

Juiz Federal Substituto Marcos Antônio Garapa de Carvalho

I. Introdução

O Estado brasileiro comporta-se, muitas ve-
zes, como inimigo do cidadão, seja quando pro-
crastina a solução de um processo judicial além 
do necessário, manejando os recursos possíveis 
– mesmo alguns impossíveis –, contra sentenças 
e acórdãos muitas vezes editados em consonân-
cia com a jurisprudência assentada dos Tribunais 
Superiores, quer do unificador da aplicação da lei 
federal, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, quer 
da Constituição Federal de 1988 – CF/88, o Supre-
mo Tribunal Federal.

É mais do que notório o fato da União, Esta-
dos, Municípios e seus entes descentralizados se-
rem a maioria esmagadora dos litigantes em juízo, 
especialmente como réus, sem mencionar as se-
guidas propostas de emendas à CF/88, tendentes 
à alteração da regra de pagamento de precató-
rios, visando ou a eternizar as dívidas, ou à morte 
do credor, o que ocorrer primeiro.

Não fosse somente isso, o Estado brasileiro 
desfruta, ainda, de um sem número de prerroga-
tivas processuais impensáveis de serem atribuídas 
a qualquer outra pessoa: prazos amplamente dila-
tados, intimação por vista dos autos, duplo grau 
de jurisdição obrigatório e quejandos.

Se tais concessões legais eram justificáveis 
no passado, quando a defesa dos entes públicos 
poderia se dizer algo deficitária em termos numé-
ricos1, hoje seriam ao menos questionáveis, em 
razão da existência de órgãos especializados na 
defesa das pessoas políticas e de seus demais en-
tes, a exemplo da Advocacia-Geral da União e das 
Procuradorias-Gerais dos Estados, para ficarmos 
só nestes dois níveis da federação. Sem mencionar 
que a informatização da burocracia com um todo 

1  P. ex., no caso da União antes da CF/88, quando sua defesa era 
feita pelo Ministério Público Federal, que acumulava, então, 
aquele dever com as atribuições em matéria criminal,

tornou ágil aquilo que antes era demorado: um 
pedido de informações de um Procurador Federal 
a uma representação local de determinada autar-
quia pode ser feito através de simples mensagem 
de correio eletrônico, com encaminhamento das 
peças essenciais ao pedido de informações pela 
mesma via, digitalizadas. O retorno dos elementos 
solicitados, do mesmo modo.

Também é prova do mesmo “comportamen-
to inimigo” adotado pelo Estado brasileiro a ne-
gativa sistemática, a esses mesmos cidadãos, do 
mínimo existencial que todo corpo social media-
namente organizado deveria prover aos seus co-
muns, como, por exemplo, as prestações relativas 
à educação básica e à saúde pública2.

Na esfera federal, por exemplo, há muito que 
se deve questionar sobre a legitimidade e eficácia 
da política aparentemente adotada por entidades 
previdenciárias que negam pedidos administrati-
vos de benefícios, para em seguida reconhecê-los 
na via judicial, em audiências de conciliação, em 
que, na maioria das vezes, há uma redução nos 
valores devidos aos segurados e beneficiários de 
prestações previdenciárias, travestida de transa-
ção. Tal conduta parece apontar para a adoção 
de uma política de “acomodação” do orçamento 
fiscal dos entes públicos, gerenciados de modo 
a distribuir mais amplamente os gastos ao longo 
dos exercícios, deixando de pagar hoje para saldar 
daqui a alguns anos, e com desconto.

De modo semelhante, mas sub-repticiamen-
te, a face do Estado opositor, além de violador dos 
direitos fundamentais dos indivíduos, mostra-se 
quando o poder público edita atos normativos 
iníquos, vilipendiando o devido processo legisla-

2  É de amplo e notório conhecimento a debilidade da prestação 
de serviços básicos – educação e saúde, para ficarmos com os 
mais importantes – noticiada cotidianamente pelos meios de 
comunicação e sentida na pele pela faixa de população mais 
carente.



316

Escola de Magistratura Federal da Primeira Região

tivo e produzindo lei – em sentido amplo  – em 
desacordo com a ordem jurídica.

Mas, infelizmente, apesar da óbvia ilegitimi-
dade de tais condutas e de serem consideráveis as 
vozes que se levantam contra tal ordem de coisas, 
especialmente aquelas que se opõem aos privilé-
gios processuais antes mencionados, bem como 
as razões de fato a demonstrar que são – hoje – 
despropositados, eles estão longe de se extingui-
rem, sem mencionar que outros acabam por ser 
criados aqui e ali, pela via pouco republicana da 
enxertia de matérias estranhas no corpo de me-
dida provisória editada visando determinados as-
suntos.

Foi o que ocorreu recentemente com a alte-
ração do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 – ela também 
alterada por outro ato da mesma espécie (MP n.º 
2.180-35/2001) –, pela Medida Provisória - MP n.º 
457/2009, que pretendeu alterar o regramento 
dos juros e da correção monetária nas condena-
ções da Fazenda Pública relativas a qualquer ma-
téria.

É sobre esta modificação que versa o presen-
te artigo, no qual se procurará analisar a compa-
tibilidade daquela alteração com a Constituição 
Federal de 1988 - CF/88 e a legislação infraconsti-
tucional de regência.

II. Um breve histórico sobre o veículo 
da alteração legislativa

Originalmente, a MP n.º 457/2009 só previa 
alterações nas Leis n.º 8.212/91 e n.º 11.196/2005, 
em relação a parcelamento de créditos tributários 
de responsabilidade dos Municípios, decorrentes 
de contribuições previdenciárias3. Mas, durante 
a sua tramitação no Congresso Nacional - CN, a 
MP sofreu uma enorme quantidade de emendas4, 
versando matérias das mais díspares possíveis, 
se levado em conta seu objeto principal (direito 

3 Cf. o texto original da MP, bem como a exposição de motivos 
do Ministro da Fazenda, disponível no sítio da Presidência da 
República (www.planalto.gov.br).

4 Oitenta na Câmara dos Deputados e doze no Senado (cf. no sítio 
da Câmara dos Deputados – www. camara.gov.br).

tributário). De uma só vez, passou a disciplinar di-
reito processual civil (art. 4º da lei de conversão); 
direito civil (art. 5º da lei de conversão); e direito 
financeiro (arts. 6º, 7º e 8º da lei de conversão).

Muito embora não haja, a priori, qualquer 
impedimento para a apresentação de emendas ao 
texto da medida provisória, é no mínimo estranho 
que uma espécie normativa destinada a veicular 
matérias urgentes e relevantes venha a servir de 
meio para serem introduzidas inovações legisla-
tivas talvez danosas aos cidadãos, sem maiores 
debates parlamentares, à sorrelfa dos olhos do 
povo, como o caso das alterações no regramento 
da correção monetária e juros nas condenações 
impostas à Fazenda Pública5.

O fato é que a proposta de emenda para al-
terar o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 somente foi in-
troduzida pelo Senado Federal no Projeto de Lei 
de Conversão - PLC n.º 10/2009, este último resul-
tado do texto aprovado na Câmara dos Deputa-
dos – CD, quando de sua revisão por aquela casa 
legislativa, através da emenda n.º 96 apresentada 
pelo Senador Valter Pereira (PMDB-MS), ele mes-
mo relator do projeto naquela casa.

Frise-se que a introdução daquela emenda 
mereceu apenas a seguinte justificativa no pare-
cer de Sua Excelência:

“Não obstante as modificações introdu-
zidas pela Câmara dos Deputados na MPV nº 
457, de 2009, e os ajustes requeridos na reda-
ção do PLV nº 10, de 2009, algumas questões 
de mérito continuam exigindo a atenção desta 
Casa. São elas:

1) (...)

(...)

5 Muito embora esse não venha a ser o objeto do artigo, diga-se de 
passagem que a alteração do art. 40, § 8º, da Lei n.º 6.830/80 pela 
conversão da MP n.º 457/2009 na Lei n.º 11.960/2009 parece violar 
a CF/88, pois se conseguiu pela via indireta aquilo que o texto 
constitucional veda pela direta, através do art. 62, § 1º, inciso I, 
alínea “b”, com a redação dada pela Emenda Constitucional – EC 
n.º 32/2001.

6 Isso segundo a classificação da Câmara dos Deputados, pois, na 
verdade, aquele dispositivo foi introduzido no PLC n.º 10/2009 
pela Emenda n.º 91 – PLEN, pela mão do próprio Senador relator 
(cf. a íntegra da tramitação do PLC n.º 10/2009 na casa revisora, 
no sítio www.senado.gov.br)
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“7) uniformização da atualização mone-
tária e dos juros incidentes sobre as todas as 
condenações judiciais impostas à Fazenda Pú-
blica, de tal forma a assegurar aos credores os 
índices oficiais de remuneração básica e juros 
aplicados à caderneta de poupança, os quais 
julgamos suficientes para garantir a atualiza-
ção da dívida, a remuneração do capital e a 
compensação da mora (art. 1º-F da Lei nº 9.494, 
de 1997);

8) (...)”7

Note-se que em nenhum momento o texto 
original do PLC n.º 10/2009 tratava de qualquer 
matéria que não fosse aquela relacionada com o 
objeto inicial da MP n.º 459/2009, o parcelamento 
de débitos tributários dos Municípios, o que, por 
si só, já afastaria a justificativa apresentada por 
Sua Excelência acerca da existência “de algumas 
questões de mérito” que continuariam a reclamar 
a intervenção do SF para solução no corpo do PLC, 
mesmo depois da manifestação da CD.

Como, além daquela, houve outras onze 
emendas ao PLC aprovado na CD, ele fora devolvi-
do à casa iniciadora, onde a relatora inicialmente 
opinou pela rejeição da emenda n.º 98 do Sena-
do9. Mas, ainda em plenário, simples anotação 
manuscrita no rodapé do parecer original alterou 
a proposta de rejeição para a aprovação daquela 
emenda, sem qualquer fundamentação que afas-
tasse aquelas lançadas pela relatora10.

Tudo aprovado, Sua Excelência o Presiden-
te da República cuidou de sancionar o projeto 
de lei de conversão, transformando-o na Lei n.º 
11.960/2009, como não poderia deixar de ser, em 

7 Cf. a íntegra do parecer em http://legis.senado.gov.br/mate-
pdf/59878.pdf, acesso em 23/09/2009.

8  Vide nota de rodapé n.º 7.
9 Cf. o parecer proferido em plenário disponível no sítio www.

camara.gov.br.
10 Verificando o documento eletrônico disponível no sítio da 

Câmara dos Deputados, vê-se que a anotação pela aprovação 
da emenda n.º 9 do Senado Federal ao PLC n.º 10/2009 parece 
ter partido não da relatora, Deputada Federal Rose de Freitas, 
mas de um certo “Mozart”, que não se conseguiu identificar no 
sítio da Câmara dos Deputados dentre os parlamentares eleitos 
para a legislatura em curso. Para esclarecer de modo definitivo 
a “paternidade” da “emenda ao relatório acerca das emendas”, 
seria necessário consultar os anais da CD, trabalho incompatível 
com a profundidade pretendida por este artigo.

razão dos interesses apenas secundários da União 
subjacentes às alterações empreendidas11.

Feito este histórico breve sobre a MP e sua 
cria final, já podemos analisar se a inovação em 
matéria de direito civil – taxa de juros moratórios e 
remuneratórios – deu-se conforme o poder cons-
tituinte idealizou.

III. Sobre a (in)compatibilidade da 
alteração no regramento dos juros nas 

condenações da Fazenda Pública

A primeira pergunta que se pode fazer acerca 
das alterações introduzidas pela MP n.º 457/2009 
seria se estavam presentes os requisitos da rele-
vância e urgência para sua edição, como reclama 
o art. 62 caput da CF/88.

Ainda que avaliar a presença ou não de tais 
requisitos seja em regra vedado ao Poder Judi-
ciário, pois tal prerrogativa integraria o plexo de 
competências do Poder Executivo, o próprio STF 
tem admitido excepcionalmente o controle judi-
cial de sua pertinência, a fim de se evitar o excesso 
de poder na edição de tais espécies normativas 
pelo Presidente da República e a supressão das 
competências exclusivas do Poder Legislativo12.

No caso da MP n.º 457/2009 e tendo em vis-
ta os limites objetivos do presente artigo, não se 
cogita questionar a relevância e a urgência que 

11 Sobre a diferença entre interesses primários e interesses 
secundários do Estado, vide a lição clara e objetiva de BANDEIRA 
DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 13.ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 63 a 65, especialmente 
os itens n. 16 e n. 17.

12 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - A QUESTÃO 
DO ABUSO PRESIDENCIAL NA EDIÇÃO DE MEDIDAS 
PROVISÓRIAS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL 
DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DA URGÊNCIA E 
DA RELEVÂNCIA (CF, ART. 62, CAPUT). (...) POSSIBILIDADE 
DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS 
CONSTITUCIONAIS (URGÊNCIA E RELEVÂNCIA) QUE 
CONDICIONAM A EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS. 
(...) UTILIZAÇÃO ABUSIVA DE MEDIDAS PROVISÓRIAS - 
INADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES - COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA. (STF, Tribunal Pleno, ADI-MC n.º 2.213/DF, rel. 
Min. Celso de Mello, decisão de 04/04/2002, DJ de 23/04/2004, 
p. 7)
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motivaram a sua edição na forma original pelo 
Poder Executivo, tendo em vista a situação finan-
ceira conturbada de inúmeros dos Municípios que 
integram a federação, especialmente em razão de 
questões tributárias conjugadas com a queda nos 
repasses do Fundo de Participação dos Municípios 
– FPM13, motivada pela diminuição do volume de 
arrecadação federal, em razão da política de redu-
ção de alguns tributos da União, como meio de 
combate à crise financeira iniciada em setembro 
de 2008 com a falência generalizada de bancos 
americanos. 

O problema reside basicamente em dois pon-
tos: na legitimidade da apresentação de emendas 
a medida provisória sem pertinência temática 
com o seu objeto principal e a relevância e urgên-
cia que justificaria a alteração do regramento dos 
juros nas condenações da Fazenda Pública.

Em razão dos limites próprios deste trabalho, 
ficaremos atidos a estas duas questões.

III. É urgente e relevante introduzir 
alteração substancial em matéria de 

direito civil?

Nada melhor do que o bom e velho dicioná-
rio para podermos fixar o que vem a ser algo “ur-
gente e relevante”.

Diz o Aurélio que urgente é algo “que urge; 
que é necessário ser feito com rapidez; indis-
pensável; imprescindível”14; enquanto relevante 
é “de grande valor, conveniência, interesse ou  
importante”15.

Do ponto de vista jurídico, poder-se-ia acres-
centar que urgente e relevante para justificar o 

13 Quem milita na justiça federal sabe das inúmeras demandas 
ajuizadas pelos entes municipais, quer para afastar a necessidade 
de certidão negativa de débitos na celebração de convênios 
com os demais entes federados, quer para discutir um sem 
números de lançamentos de créditos tributários muitos deles 
parcelados, com o fito de reduzir o passivo daqueles entes.

14 HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Novo dicionário da 
língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997, p. 
1.741.

15 HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Novo dicionário da 
língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997, p. 
1.479.

“atropelo” do devido processo legislativo ordi-
nário é toda aquela situação de fato que, enqua-
drando-se no conceito comum de tais adjetivos, 
reclame uma intervenção imediata do poder pú-
blico, de modo a salvaguardar riscos iminentes, 
autorizando-se o Poder Executivo a legislar de 
modo impróprio, vulnerando, inclusive, o prin-
cípio da segurança jurídica, que, em casos como 
tais, o constituinte autorizou fosse preterido em 
detrimento de outro mais valioso, em concreto.

A toda evidência, alterar a disciplina das ta-
xas de juros pagas pelos entes públicos em conde-
nações impostas pelo Poder Judiciário não é uma 
questão urgente, pois não é algo que se precise 
fazer com rapidez, tampouco imprescindível.

Primeiro, porque as matérias relativas ao di-
reito civil normalmente não reclamam uma inter-
venção tão expedita do legislador, pois em razão 
de ser este ramo do direito um dos mais antigos, 
seus institutos já se encontram assentados tanto 
na consciência dos povos, como em seus respecti-
vos ordenamentos jurídicos.

Tanto é assim que o Código Civil já foi a 
“constituição” do direito privado e o penúltimo 
brasileiro perdurou de 1916 a 2002, e somente per-
deu este status em razão da constitucionalização – 
diga-se de passagem, tardia – da ordem jurídica, 
que determinou a alteração do seu fundamento 
primeiro: do estatuto civil para a constituição es-
crita, nos países de tradição romano-germânica.

No caso brasileiro, é notório que o projeto do 
Código Civil - CC atualmente em vigor tramitou 
no Congresso Nacional por mais de vinte e cinco 
anos, pois foi apresentado em 1975 e somente 
aprovado em 2002, para ter eficácia a partir de ja-
neiro de 2003. E o revogado foi fruto de um pro-
jeto elaborado ainda no século XIX por Teixeira de 
Freiras, sobre o qual se debruçou Clóvis Beviláqua, 
cuja tramitação demandou tempo considerável16. 

Por ser afeta a este ramo do direito, em razão 
de sua natureza jurídica de fruto civil acessório a 

16 Cf. “A obra de Teixeira de Freitas e o Direito Latino-Americano”, 
Arnold Wald, disponível em http://www.buscalegis.ufsc.br/
revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/22188/21752.
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um determinado bem17, a matéria dos juros sem-
pre esteve ali disciplinada de forma geral, alcan-
çando assim todas as pessoas, inclusive os entes 
públicos, em razão da sua submissão obrigatória 
ao princípio da legalidade.

Uma ou outra especialidade foi introduzi-
da ao longo do tempo na legislação,sempre em 
benefício dos entes de direito público, por conta 
justamente do viés adotado pelo Estado inimi-
go, travestido em defesa do interesse coletivo: 
quaisquer obrigações impostas aos entes estatais 
deverão ser em quantidade módica, para não gra-
var demasiadamente a coletividade em benefício 
do direito individual de alguns18. São exemplos 
o regramento dos juros em questões tributárias 
e administrativas (desapropriações e demandas 
versando remuneração de servidores), em que há 
regramento específico. Fora isso, a disciplina geral 
da matéria sempre esteve inserida no CC.

Ora, somente pelo cotejo entre o tempo de 
tramitação do projeto que culminou com a apro-
vação da Lei n.º 10.406/2002, no qual se introduziu 
o art. 406, através do qual se pretendeu concreti-
zar o princípio da igualdade entre os devedores19, 
bem como levando-se em conta o dilatado tempo 
durante o qual tramitou o projeto do Código de 
1916, pode-se perceber a flagrância da total falta 
de urgência que pudesse justificar a alteração pro-
posta.

Impossível qualificar de urgente a mudança 
na regra da taxa de juros em condenações judi-

17 AMARAL, Francisco. Direito civil. Introdução. 6.ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006,pp. 328 a 332.

18 Não deixa de ser irônico uma sociedade assumidamente 
capitalista, inclusive com declaração expressa em sua 
constituição sobre tal opção, que adota uma visão comunista 
das relações do individuo com a coletividade, para usar um 
termo mais preciso do que o dúbio socialismo, pois nada mais 
negador da apropriação privada dos meios de produção do 
que a transferência de riqueza do indivíduo para a sociedade 
através da adoção de mecanismos indiretos de supressão do 
direito de propriedade, como os privilégios atribuídos aos 
entes públicos.

19 Se não houver convenção ou se decorrerem de lei, a taxa de 
juros moratórios será aquela praticada pela Fazenda Nacional 
na cobrança de suas dívidas tributárias. Nada mais justo. Se o 
Estado recebe tal ou qual paga pelo “preço do dinheiro”, as 
demais pessoas devem receber o mesmo, em idêntica situação. 
Aonde a mesma razão de fato, deve-se aplicar a mesma solução 
de direito.

ciais se o regramento geral vigente levou mais 

de vinte e cinco anos para ser estabelecido pelo 

mesmo Congresso Nacional, bem como levando-

se em consideração que a taxa do Sistema Espe-

cial de Liquidação e de Custódia - SELIC já vigora 

desde janeiro de 1996, nas questões relativas ao 

direito tributário. 

Sobre este último ponto, em razão da “esqui-

zofrenia jurídica” praticada pelo legislativo no país, 

em que para as cobranças do Estado admite-se a 

aplicação da taxa SELIC e para as demais pessoas 

uma outra, geralmente menor; há precedente dos 

Tribunais determinando a aplicação da taxa pre-

vista no Código Tributário Nacional - CTN20, em 

razão da falta de precisão da SELIC, objetivando 

com isso reforçar a segurança jurídica e promover 

a isonomia. E, note-se, o regramento dos juros no 

CTN tem mais de quarenta anos21.

Num mundo em que se prega a todo tempo 

a necessidade de previsibilidade das ações do es-

tado, da estabilidade das regras, da necessidade 

de fixação de “marcos regulatórios”22 adequados 

e perenes para que os agentes econômicos pos-

sam calcular os riscos dos negócios23, é óbvio que 

uma modificação na disciplina de tal instituto, feita 

de afogadilho e sem a precisão necessária, atenta 

contra a segurança das relações jurídicas, pois os 

atores sociais passaram a ficar sem referência se-

gura acerca do regramento realmente válido24.

20 Cf. o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional – CTN.
21 A Lei n.º 5.172, que aprovou o Código Tributário Nacional, foi 

publicada em 25 de outubro de 1966.
22  Rectius disciplina legal garantidora dos contratos, da privatização 

dos lucros e de eventual socialização dos prejuízos.
23 Discurso diário repetido em todos os meios de comunicação de 

massa, especialmente aqueles com tendências mais à direita do 
poder e defensores da manutenção do status quo e da atuação 
do Estado apenas como segurador universal, garantidor da 
ordem em tempos de turbulências financeiras como as vividas 
desde 15/09/2008 com a falência do Banco Lheman Brothers 
nos Estados Unidos da América.

24 Destaque-se que a imprecisão terminológica do dispositivo 
emendado, bem como do seu alcance e amplitude, foi uma das 
razões do parecer da relatora inicial do processo na CD para 
propor a rejeição da alteração do PLC n.º10/2009 aprovada no 
SF.
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IV. O parlamento pode emendar 
medidas provisórias sem maiores 

critérios?

Questão assaz tormentosa é estabelecer os 
limites do poder de emenda do Legislativo ao tex-
to de uma medida provisória editada.

A uma primeira vista, ele seria ilimitado, pois 
se aplicaria a regra da simetria com aquilo que 
ocorre em relação a um projeto de lei apresentado 
pelo Presidente da República, em matéria de sua 
iniciativa exclusiva, em que o poder de emenda é 
amplo, respeitando-se os princípios constitucio-
nais reitores da matéria, os limites orçamentários, 
a lógica do razoável e aquilo disciplinado na Lei 
Complementar - LC n.º 95/98.

No entanto, o texto constitucional parece 
exigir algo diverso.

Em primeiro lugar, é óbvio que também um 
projeto de lei de conversão de uma MP deve se 
submeter às regras previstas tanto do capítulo da 
CF/88 sobre o processo legislativo, como àquilo 
disciplinado na LC n.º 95/98, que disciplina “a ela-
boração, a redação, a alteração e a consolidação 
das leis, conforme determina o parágrafo único 
do art. 59 da Constituição Federal”.

Assim, pergunta-se: pode uma MP ser alte-
rada pelos congressistas para disciplinar matéria 
que a CF/88 veda seja objeto de tal veículo legis-
lativo?

A resposta só pode ser um sonoro não, pois, 
do contrário, estaria aberta a porta para a burla ao 
texto constitucional pura e simplesmente: preten-
dendo “abreviar” o processo legislativo, bastaria 
ao Presidente da República editar uma MP origi-
nalmente isenta de máculas, a fim de evitar sua 
contestação, para, em seguida, uma vez tramitan-
do no Congresso Nacional, um líder do governo 
ou outro parlamentar da sua base de sustentação 
propor a introdução daquela matéria que sempre 
se pretendeu regrar.

É óbvio que uma situação como esta não se 
pode tolerar, pois se estaria por deferir indireta-
mente a alteração - por exemplo, de normas de 

processo civil25 -, via projeto de lei de conversão, 
de uma matéria que a própria CF/88 quis deixar a 
salvo de tal espécie normativa. Seria a consagra-
ção do embuste.

Não fosse somente isso, o mais grave: tanto 
a MP como seu projeto de lei de conversão devem 
respeitar o que dispõe a LC n.º 95/97.

Editada para concretizar a norma-regra do 
art. 59, parágrafo único, da CF/88, aquela lei com-
plementar estabelece os pormenores da disci-
plina da produção normativa pátria, cujas linhas 
mestras encontram-se na Seção VII da Carta de 
1988, a LC aplica-se a todas as espécies previstas 
no caput daquele dispositivo constitucional, inclu-
sive, como não poderia deixar de ser, às medidas 
provisórias.

Um ponto sobreleva em relação a tal disci-
plina: a exceção dos projetos de códigos, cada es-
pécie normativa deve ter apenas um objeto e não 
poderá versar matéria estranha a ele, tampouco 
que com ele não tenha vínculo por afinidade, per-
tinência ou conexão. É isso que dizem os seus art. 
5º e 7º, incisos I e II26, por certo para se combater 
o hábito que havia sob a ordem constitucional 
revogada de se inserir esse ou aquele dispositivo 
“alienígena” numa determinada lei27. 

Analisando-se o texto original da MP n.º 
457/2009 e como já referido anteriormente, vê-
se que ela tinha por objeto único a disciplina de 
parcelamento de créditos tributários decorren-
tes de contribuições previdenciárias devidos por 
Municípios. E só. O CN é que cuidou de transfor-
má-la na “colcha de retalhos” que resultou na Lei 
n.º 11.960/2009. É suficiente comparar as duas 

25 Como ocorreu com a própria MP em questão, através da qual 
se promoveu inovação na Lei de Execuções Fiscais, como já 
anotado.

26 “(...) Art. 5º A ementa será grafada por meio de caracteres 
que a realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma 
de título, o objeto da lei.  Art. 6º (...). Art. 7º O primeiro artigo 
do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de 
aplicação, observados os seguintes princípios: I - excetuadas as 
codificações, cada lei tratará de um único objeto; II - a lei não 
conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada 
por afinidade, pertinência ou conexão; III – (...)”.

27 A mesma motivação parece ter tido o constituinte ao aprovar a 
redação do art. 165, § 8º, da CF/88.
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ementas, a da MP n.º 457/200928 e a da Lei n.º 
11.960/200929. 

Sem nenhuma sombra de dúvida que os par-
lamentares violaram a ordem constitucional, ao 
promover alteração da MP original e a aprovação 
de disposições totalmente divorciadas daquela 
encaminhada pelo Presidente da República.

Alguns objetarão que o poder de emendar é 
próprio do parlamento e que uma vez iniciado o 
processo legislativo por quem detém a iniciativa 
para tanto, estaria aberta a porta para que os re-
presentantes do povo pudessem decidir de acor-
do com as conveniências políticas de momento. 
No entanto, nenhuma prerrogativa ou direito 
pode ser exercido além dos seus limites objetivos 
e subjetivos, pois há muito tempo os sistemas jurí-
dicos dos povos ditos civilizados repudiam o abu-
so do direito.

No caso, está-se diante de um verdadeiro 
abuso do poder de emendar, que deve guardar 
correlação com a matéria proposta e com o obje-
to da lei, para que o debate político venha a ser o 

28 Cf. a ementa da MP n.º 457/2009: “Altera os arts. 96 e 102 da 
Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, que dispõem sobre 
parcelamento de débitos de responsabilidade dos Municípios, 
decorrentes de contribuições sociais de que tratam as alíneas 
“a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991”.

29 Cf. a ementa da Lei n.º 11.960/2009: “Altera e acresce 
dispositivos às Leis nos 9.639, de 25 de maio de 1998, e 11.196, 
de 21 de novembro de 2005, para dispor sobre parcelamento 
de débitos de responsabilidade dos Municípios, decorrentes 
de contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do 
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
1991; bem como acresce dispositivo à Lei no 6.830, de 22 
de setembro de 1980, para simplificar o tratamento dado 
às cobranças judiciais da dívida ativa quando, da decisão 
que ordene o seu arquivamento, tiver decorrido o prazo 
prescricional; dá nova redação ao art. 47 da Lei no 8.212, de 24 
de julho de 1991, para dispensar a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito em caso de calamidade pública ou para 
recebimento de recursos para projetos sociais, ao art. 1o-F da 
Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, para uniformizar a 
atualização monetária e dos juros incidentes sobre todas as 
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, ao art. 19 
da Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006, para estender o prazo 
durante o qual o Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes poderá utilizar recursos federais para executar 
obras de conservação, recuperação, restauração, construção 
e sinalização de rodovias transferidas para outros membros 
da Federação, e ao inciso II do art. 8o da Lei no 11.775, de 
17 de setembro de 2008, para prorrogar a data-limite para 
adesão pelos mutuários de créditos rurais inscritos em Dívida 
Ativa da União ao parcelamento dos seus débitos; e dá outras 
providências”.

mais objetivo possível e para que haja a transpa-
rência necessária à realização do princípio maior 
de qualquer República: a publicidade.

Não se pode pretender afirmar que a discus-
são de um texto legal qualquer seja feito de ma-
neira no mínimo produtiva se se agregam, numa 
só proposição, um sem número de matérias di-
ferentes. É por este motivo que a própria CF/88 
veda o regime de urgência para os projetos de 
código30.

Assim, como a matéria dos juros aplicáveis 
nas condenações da Fazenda Pública, introdu-
zida pelo Senado no texto aprovado na Câmara, 
não guarda qualquer pertinência temática com o 
objeto principal da MP, muito menos lhe é afim 
ou conexa, aquela alteração é flagrantemente in-
constitucional, por ter ofensa ao art. 59, parágrafo 
único, da F/88, por ter pretendido regrar matéria 
afeta a lei complementar31.

V. A nova disciplina dos juros respeita 
a garantia do direito de propriedade e 

da segurança jurídica?

A resposta à pergunta parece ser não.

Em primeiro lugar, o novo texto do art. 1º-F 
da Lei n. 9.494/97 é de uma imprecisão sem tama-
nho.

Confira-se a íntegra do dispositivo:

“Art. 5º  O art. 1º-F da Lei n.º 9.494, de 10 de 
setembro de 1997, introduzido pelo art. 4º da Me-
dida Provisória n.º 2.180-35, de 24 de agosto de 
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F.  Nas condenações impostas à Fa-
zenda Pública, independentemente de sua natu-
reza e para fins de atualização monetária, remune-
ração do capital e compensação da mora, haverá a 
incidência uma única vez, até o efetivo pagamen-
to, dos índices oficiais de remuneração básica e ju-
ros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)”

30  Art. 64, § 4º, da CF/88.
31  Somente uma nova LC poderia afastar as disposições da LC n.º 

95/97.
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A primeira confusão criada pela inovação 
diz respeito ao modo de incidência da atualiza-
ção monetária e dos juros, em razão da expressão 
“uma única vez”, bem como ao termo inicial para 
contagem de uma e outra parcela.

Isso porque, em regra, a atualização mone-
tária é sempre devida desde o nascimento da pre-
tensão, pois não se trata de bem acessório que se-
gue o principal, na acepção exata desta categoria 
jurídica, mas de mera correção da moeda em razão 
de sua deterioração pela passagem do tempo. 

Já os juros, estes sim bens acessórios da es-
pécie frutos civis, podem ser, pelo menos, de três 
espécies distintas: moratórios, remuneratórios e 
compensatórios.

Os primeiros decorrem do inadimplemento 
de determinada obrigação e do estado da mora; 
o segundo remunera o capital empregado, geral-
mente em razão de negócio jurídico; enquanto o 
terceiro faz as vezes de lucros cessantes nas hipó-
teses de indenizações por ato ilícito ou ato lícito 
estatal que grava apenas poucos indivíduos em 
detrimento de outros.

Fiquemos apenas com os moratórios e os 
compensatórios, estes os mais comuns a que es-
tão sujeitos os entes públicos, e circunscrevamos 
mais ainda o espectro da análise apenas para as 
demandas previdenciárias, aquelas relativas a re-
muneração de servidores públicos, as decorrentes 
de atos ilícitos, e às desapropriações, por conta 
dos limites deste artigo.

As três primeiras espécies de demandas aci-
ma mencionadas estão sujeitas, em regra, apenas 
à incidência de correção monetária e juros mora-
tórios; enquanto a última geralmente comporta 
também a incidência de juros compensatórios, 
em razão, por exemplo, da imissão provisória na 
posse do imóvel desapropriado initio litis.

Até a entrada em vigor da Lei n.º 11.960/2009, 
era assente que a correção monetária deveria in-
cidir desde à época do nascimento da pretensão32 

32  Nas demandas previdenciárias, desde a data em que eram 
devidas cada uma das parcelas mensais a que tinha direito o 
segurado; nas ações versando remuneração de servidor, desde 
a data em que deveria ter sido paga a parcela reconhecida na 

e os juros moratórios a partir da citação para a de-
manda. No caso das desapropriações, por conta 
da garantia constitucional da justa indenização, 
é possível também a incidência de juros compen-
satórios, se presentes os requisitos que autorizam 
sua incidência; além do que, em qualquer deman-
da, os juros moratórios são contados até o efetivo 
pagamento, como não poderia deixar de ser.

Que fez a lei nova? Introduziu a expressão 
“uma única vez” e fez referência à remuneração 
da caderneta de poupança, que atualmente é de 
0,5 % (meio por cento) ao mês a titulo de juros re-
muneratórios, capitalizados mês a mês, e correção 
monetária pela taxa referencial - TR33.

Que quer dizer, pois, a mencionada expres-
são? A aplicação do índice deverá ser feita con-
juntamente (juros mais TR) em uma única vez, 
ou deve-se adotar a procedimento sedimentado, 
fazendo incidir primeiro a correção e depois os 
juros, a primeira parcela desde o nascimento da 
pretensão e a segunda desde a citação? Ou, se as-
sim não for, quais os termos inicial e final para a 
incidência?

Frise-se que parte de tais perplexidades fize-
ram com que a relatora da MP n.º 457/2009 opi-
nasse pela rejeição da emenda n.º 9 do Senado, 
inclusive com alusão ao fato da TR não poder se 
prestar como índice de correção monetária34, 
como decidido na ADI n.º 493/DF pelo STF35, opi-

sentença; e nos processos versando indenização por ato ilícito, 
desde o evento danoso, se o dano já estivesse liquidado então.

33 Cf. Lei n.º 4.380/64; Lei n.º 8.177/91; e Lei n.º 8.660/93.
34 Cf. a íntegra do parecer no sítio da Câmara dos Deputados 

(www.camara.gov.br).
35 “Ação direta de inconstitucionalidade - Se a lei alcançar os 

efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, 
será essa lei retroativa (retroatividade mínima) porque vai 
interferir na causa, que e um ato ou fato ocorrido no passado. 
- O disposto no artigo 5, XXXVI, da Constituição Federal se 
aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer 
distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, 
ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do 
S.T.F.. - Ocorrência, no caso, de violação de direito adquirido. 
A taxa referencial (TR) não e índice de correção monetária, 
pois, refletindo as variações do custo primário da captação 
dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que 
reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Por isso, 
não há necessidade de se examinar a questão de saber se as 
normas que alteram índice de correção monetária se aplicam 
imediatamente, alcançando, pois, as prestações futuras de 
contratos celebrados no passado, sem violarem o disposto 
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nião, no entanto, que não foi acatada pela maioria 
dos congressistas, infelizmente.

Somente por esses motivos, já seria possível 
afirmar que a nova disposição ofenda à garantia 
da segurança jurídica, pois não deixou claro, como 
inclusive reclamada a LC n.º 95/97, o método de 
aplicação da taxa de juros e correção monetária 
na hipótese por ela regrada, vulnerando, ainda, 
entendimento pacificado no meio jurídico na-
cional acerca de tal regramento, pelo menos em 
relação aos termos a quo e ad quem do cômputo, 
em razão das divergências acerca da aplicação da 
SELIC.

Na fosse somente isso, a nova disposição 
também viola o direito de propriedade e a garan-
tia da justa indenização em caso de desapropria-
ção.

Explica-se.

Ao estabelecer a TR como índice de correção 
monetária nas condenações judiciais da Fazenda 
Pública, sem que ela pudesse assim servir como 
já definiu o STF, o Estado brasileiro pretendeu in-
verter a propriedade dos bens das pessoas que 
se virem obrigadas a integrar qualquer relação 
jurídica processual destinada a solver crises de 
inadimplemento criadas pelo poder público, pois 
ao corrigir o valor da moeda através de parâmetro 
que não reflita efetivamente a perda de seu poder 
aquisitivo no mercado, parte da riqueza que legiti-
mamente pertencia a um ente terá sido apropria-
do pelas pessoas jurídicas de direito público, de 
modo indireto, sem indenização correspondente.

E mais.

Ao pretender limitar a incidência de juros e 
correção monetária a “uma única vez” e ao fixar 
a remuneração da poupança como capaz de sol-

no artigo 5, XXXVI, da Carta Magna. - Também ofendem o ato 
jurídico perfeito os dispositivos impugnados que alteram o 
critério de reajuste das prestações nos contratos já celebrados 
pelo sistema do Plano de Equivalência Salarial por Categoria 
Profissional (PES/CP). Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos 
artigos 18, “caput” e parágrafos 1 e 4; 20; 21 e parágrafo único; 
23 e parágrafos; e 24 e parágrafos, todos da Lei n. 8.177, de 1 
de maio de 1991”. (STF, Tribunal Pleno, ADI n.º 493/DF, rel. Min. 
Moreira Alves, decisão de 25/06/1992, DJ de 04/09/1992, pp. 
14.089, maioria de votos, e os grifos são meus)

ver tanto a atualização monetária, como os juros 
moratórios e os remuneratórios, o mesmo Esta-
do inimigo, retratado no início deste texto, viola 
a garantia da justa indenização em casos de de-
sapropriação, pelo simples fato de que uma taxa 
não pode servir ao adimplemento da mora e da 
remuneração do capital, em razão da diversidade 
de cada uma destas espécies de juros.

E mais ainda.

A “incidência única” pretende afastar a legí-
tima cumulação entre juros remuneratórios e mo-
ratórios36, amesquinhando ainda mais a garantia 
do direito de propriedade e a garantia da justa in-
denização, pois o patrimônio desfalcado não será 
reintegrado na proporção adequada.

Por último, nas demandas versando presta-
ções de natureza alimentar (p.ex.: previdenciárias, 
remuneração de agentes públicos), vulnerará a 
dignidade da pessoa humana, que verá o único 
meio disponível para a sua sobrevivência e a de 
sua família ser apropriado pelo Estado, num exer-
cício de tributação indireta.

Não fosse somente isso, reconhecer como 
válido o novo regramento é atentar contra a iso-
nomia e estimular o enriquecimento ilícito do Es-
tado, que se utiliza de uma taxa de juros fixada por 
um ente seu37, para a cobrança de seus tributos, 
a SELIC, e uma menor para pagamento de seus 
débitos judiciais. Sem mencionar no estímulo à 
litigância judicial e na procrastinação ainda mais 
acentuada da solução dos processos, em razão 
das “vantagens” econômicas e financeiras que po-
derão advir da diferença entre os custos de deter-
minada demanda e a aplicação dos valores que ali 
seriam pagos, ao longo do tempo.

VI. Conclusão

Finalizando, ainda que se entenda compatí-
vel a nova redação do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97 
com a CF/88 e descabidas as razões acima relacio-
nadas, alinhadas, para que aquele dispositivo ve-
nha a ser aplicado em conformidade com a Cons-

36 Sim, pois os primeiros tem natureza assemelhada ao dos lucros 
cessantes e os segundos penalizam o devedor impontual.

37 A autarquia federal Banco Central do Brasil, através do Conselho 
de Política Monetária – COPOM.
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tituição, há de ter sua eficácia limitada às relações 
jurídicas de direito material nascida após a sua 
entrada em vigor, ou seja, a partir de 30 de junho 
de 2009, em razão da natureza jurídica dos institu-
tos por ele regrados (direito civil e não processual 
civil), em respeito à garantia da irretroatividade da 
lei que vulnere o ato jurídico perfeito.

No entanto, como se demonstrou a total in-
compatibilidade da inovação com o ordenamento 
jurídico, reclame-se apenas o reconhecimento in-
cidental da inconstitucionalidade de tal anomalia 
e a sua conseqüente não aplicação a qualquer de-
manda, mantendo-se hígido o entendimento con-
solidado e aplicado até então; até que o Supremo 
Tribunal Federal venha a reconhecer tal mácula.
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REFLEXÕES SOBRE A INEXIGIBILIDADE DA SENTENçA E O 
MODELO DE JURISDIçãO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

Juíza Federal Maria Lúcia Gomes de Souza

Com as diversas mudanças introduzidas no 
sistema constitucional brasileiro, os órgãos jurisdi-
cionais vêm se deparando com argüições de inexi-
gibilidade de títulos executivos judiciais relativos 
a determinadas matérias jurídicas pacificadas por 
julgamento do Supremo Tribunal Federal proferi-
do em sede de controle difuso e posterior ao trân-
sito em julgado da sentença, quando ainda eram 
objeto de grande controvérsia jurisprudencial.

A inexigibilidade do título executivo é levan-
tada como base no parágrafo único do Art.741 do 
Código de Processo Civil brasileiro, que considera 
inexigível o título judicial fundado em aplicação 
ou interpretação de lei ou ato normativo repu-
tadas incompatíveis com a Constituição Federal 
pelo Supremo Tribunal Federal.

É o caso, por exemplo, das sentenças transita-
das em julgado que determinaram a aplicação da 
Lei 9.032/95, que alterou o Art.75 da Lei 8.213/92, 
aos benefícios concedidos na vigência da legisla-
ção anterior, para majorar o percentual do salário 
de benefício das pensões por morte. Muitas des-
tas sentenças foram proferidas e transitaram em 
julgado durante o período em que havia grande 
controvérsia na jurisprudência sobre o assunto. 

O Supremo Tribunal Federal, posteriormente, 
decidiu a matéria, com o julgamento dos Recursos 
Extraordinários nºs 415454/SC e 416827/SC, consi-
derando incompatível com a Constituição a inter-
pretação de que as alterações procedidas pela Lei 
9.032/95 aplicavam-se aos benefícios concedidos 
antes de sua vigência. A partir de então surgiram 
os pedidos de desconstituição dos títulos executi-
vos formados anteriormente ao julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal, com base no Art.741, 
parágrafo único do CPC.1

1  Cumpre salientar haver sido admitida a existência de repercussão 
geral sobre a questão da extensão dos precedentes aos casos 
com trânsito em julgado da sentença no Recurso Extraordinário 
nº 586068 RG/PR, em que Relatora a Ministra Ellen Gracie, 

A análise crítica da questão, acertadamente, 
passa por uma reflexão sobre o modelo de juris-
dição constitucional brasileiro, pois o sistema 
híbrido adotado permite o controle de constitu-
cionalidade por “todo e qualquer juiz”.2 De fato, é 
necessário concatenar o imbróglio com as profun-
das mudanças que estão sendo procedidas no sis-
tema de controle de constitucionalidade brasilei-
ro, a fim de se questionar a verdadeira feição que 
se pretende adotar e sua efetiva legitimidade. 

Nesta linha de raciocínio, convém ressaltar, 
primeiramente, que a idéia e a importância da ju-
risdição constitucional resultou da evolução do 
pensamento doutrinário e jurisprudencial que 
veio estabelecer premissas fundantes dos mais di-
versos sistemas jurídicos traduzidas, em especial, 
na supremacia da Constituição,3 em prol da har-
monia e da segurança do ordenamento jurídico, 
assim como da realização da democracia.4

consoante Dje-157, publicado em 22/08/2008, vol. 02329-04 p. 
00687.

2 Reflexão esta proposta e efetuada por MARINONI, Luiz 
Guilherme. Coisa julgada inconstitucional : a retroatividade 
da decisão de (in) constitucionalidade do STF sobre a coisa 
julgada : a questão da relativização da coisa julgada.  São 
Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 129.

3 À título ilustrativo, ver BARBOSA, Rui. Trabalhos Jurídicos. Rio 
de Janeiro: Fund. Casa de Rui Barbosa, 1962, v.11, p.67-69, que, 
no Brasil, bem investigou e propagou a teoria norte-americana 
da jurisdição constitucional, a par do desenvolvimento “da idéia 
elementar de justiça organizada nas Constituições escritas, e 
sobretudo nas Constituições Federativas”, para destacar que “a 
idéia prima das federações é a limitação do poder legislativo 
pela Constituição e a  expansão do poder judiciário como 
órgão supremo da hermenêutica constitucional ”. Outrossim, 
a partir da mesma idéia da supremacia da Constituição, como 
“fundamento do Estado” e “ponto de equilíbrio das forças 
políticas no momento considerado” e da limitação da produção 
do Parlamento pela Constituição, KELSEN também desenvolve 
outro modelo de controle de constitucionalidade exercido por 
um único tribunal constitucional, a partir de sua experiência 
como membro e relator permanente da Suprema Corte 
Constitucional da Áustria, senão ver KELSEN, Hans. A garantia 
jurisdicional da Constituição.  IN: Jurisdição Constitucional. 
São Paulo :  Martins Fontes,  2003, p.123-186.   

4 Neste sentido, bem observado por KELSEN, Hans,  bidem, p.182,  
ao conceber a jurisdição constitucional como “meio de proteção 
eficaz da minoria contra os atropelos da maioria ”, para identificar 
a essência da democracia “não na onipotência da maioria, mas 
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 A doutrina constitucional identifica dois grandes sistemas 
clássicos de controle de constitucionalidade adotados no 
mundo ocidental: o modelo difuso, melhor exemplificado pelo 
ordenamento jurídico norte-americano, o qual permite a análise 
da constitucionalidade em face do caso concreto por parte 
de todos os órgãos jurisdicionais; e o modelo concentrado, 
bem mais presente nos países da Europa, a atribuir o exame 
da constitucionalidade a um único Tribunal Constitucional, 
normalmente em nível abstrato.5 

 Denote-se ser observado, hodiernamente, uma convergência 
entre estes dois modelos, com a mitigação de tais características, 
seja para destacar o papel da Corte Suprema do sistema de 
controle difuso assemelhado a um Tribunal Constitucional,  
seja pela tendência de ampliação do acesso dos cidadãos ao 
Tribunal Constitucional no sistema de controle concentrado.6

 Para a construção do modelo de jurisdição constitucional 
brasileiro houve influências dos dois sistemas, esquadrinhando-
se paulatinamente um sistema híbrido, com características 
do sistema difuso, em face da possibilidade do exercício da 
jurisdição constitucional por todos os órgãos jurisdicionais, à 
vista do caso concreto, como também do sistema concentrado, 
em face da previsão de ações diretas perante o Supremo Tribunal 
Federal, para o exercício da análise da constitucionalidade da 
lei em abstrato.7

 Eis que, a partir da Constituição de 1988, vem sendo 
identificada no sistema de controle de constitucionalidade 
brasileiro uma nítida tendência para o modelo concentrado, 
reforçada pela criação e aprimoramento de ações para análise 
de constitucionalidade de lei ou ato normativo diretamente 
junto ao Supremo Tribunal Federal. 8

 Denote-se que, ao avaliar as diferentes vias de controle de 
constitucionalidade, BONAVIDES enfatiza a aptidão da via 
de exceção para prover a defesa do cidadão contra os atos 
normativos do Poder, já que em toda demanda que enseje 
debate sobre a constitucionalidade da lesão de direitos 

no compromisso constante entre os grupos representados no 
Parlamento pela maioria e pela minoria ”.

5 Esta clássica distinção consta em RUBBIO LLORENTE, Francisco. 
Tendencias actuales de la jurisdicción constitucional em 
Europa. In: Estudios sobre jurisdicción Constitucional. Madrid: 
McGraw Hill, 1998. p.153-173, o qual ressalta, todavia,  ser um 
risco falar em um sistema europeu, por que hoje há muitas 
diferenças entre os vários sistemas constitucionais vigentes na 
Europa. 

6 Idem, ibidem. Outrossim, a propósito desta convergência entre 
os dois sistemas clássicos, a demonstrar a influência do modelo 
do processo constitucional norte-americano na transformação 
dos sistemas constitucionais na Europa,  em especial, após a 
Segunda Guerra Mundial, é importante ver o estudo efetuado 
em VIEIRA, José Ribas (org.). Moura, Francisco; ABREU, Igor de; 
MASTRODI, Josué; MARTINS, Manuela; TAMBURINI, Márcia 
Maria. A Constituição Européia: o projeto de uma nova teoria 
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p.9-31.  

7 A identificar as características dos dois sistemas no modelo 
brasileiro, ver BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo, 15ª ed.: Malheiros Editores, 
2004, p.325-343; SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo. São Paul, 23ª ed.: Malheiros Editores, 
2004, p.50-52; MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais 
e Controle de Constitucionalidade – estudos de Direito 
Constitucional. São Paulo, 3ª ed.: Saraiva, 2004, p.240; FERREIRA 
FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo : Saraiva,  p.40. 

8  Neste sentido, ver MENDES, Gilmar. Op. cit., p.216.  

individuais estará aberta uma via recursal a quem sofrer a 
lesão.9 

Além disso, BONAVIDES destaca possuir a via de exceção no 
sistema brasileiro  raízes na tradição judiciária do país, tendo 
sido oriunda da consagração do sistema republicano e 
federativo, enquanto a via de ação, introduzida no com atraso 
e lentidão, decorreria de um processo que veio a lhe conferir 
“irrecusável peculiaridade”, em especial no que concerne à 
possibilidade de suspensão da lei, sem anulação, o que em tese 
poupa o sistema de separação de poderes, mas atinge o efeito 
prático de retirar a vigência da norma.10  

 Em nossa opinião o controle difuso apresenta uma carga 
democrática muito acentuada, tendo em vista que não 
restringe rol de legitimados, nem monopoliza as decisões 
em uma única instância de deliberação, permitindo o amplo 
debate constitucional nas mais diversas instâncias do sistema 
judiciário, bem como por vasta parcela dos cidadãos, em 
especial as minorias não representadas nos tradicionais fóruns 
estatais de discussão e adoção das decisões sobre os negócios 
públicos.

 Muitos reclamam da diversidade de decisões, a afetar a 
racionalidade e coerência do sistema, ocasionando instabilidade 
social e atingindo os primados de certeza e segurança jurídica. 
Ora, esta multiplicidade de entendimentos das instâncias 
judiciais apenas reflete o debate travado na sociedade, sendo 
que a avaliação das controvérsias constitucionais pelas diversas 
instâncias permite o amadurecimento da discussão pública, 
estando asseguradas a estabilidade e harmonia do sistema 
jurídico através da possibilidade de recurso a mais alta Corte do 
país ou ainda pela progressiva unificação da jurisprudência. 

 Além disso, não se pode descurar da tradição jurídica nacional a 
solidificar progressivamente a via de exceção de interpretação 
constitucional por parte da sociedade brasileira.

Por outro lado, também deve ser reconhecida a importância da 
via de ação para aperfeiçoamento deste sistema, com o fito de 
aumentar as alternativas de debate constitucional, conferindo 
maior amplitude à democracia participativa. Às vezes, tal via 
pode servir para abreviar o acionamento da Suprema Corte 
com o fito de pronunciar-se sobre a questão provocadora 
de inquietação na comunidade diante de eventual lentidão 
provocada, dentre outros fatores, pelo caótico sistema 
processual. O julgamento por parte do STF, portanto, pode 
vir a atender à pacificação social, mormente em face da carga 
simbólica de seus pronunciamentos, desde que encontrada 
a decisão que melhor realize a justiça, auferindo adequada 
legitimidade perante os cidadãos.

Não se concorda, todavia, com o esvaziamento do controle difuso, 
democrático por excelência, pois, consoante já ressaltado 
anteriormente, os sistemas de controle de constitucionalidade 
concentrado têm mitigado o modelo constitucional tradicional 
a fim de permitir um maior acesso dos cidadãos aos Tribunais 
Constitucionais, o que suscita dúvidas se a tendência de 
concentração da jurisdição constitucional do Brasil não 
caminha na contramão da evolução do pensamento jurídico 
contemporâneo.       

Desta feita, não se pode olvidar que o modelo de controle de 
constitucionalidade brasileiro ora vigente demanda um grande 
grau de amadurecimento das instituições e diversos ajustes e 
aperfeiçoamentos, de modo a permitir voltar-se a jurisdição 
constitucionalmente efetivamente para a realização da 
democracia, adquirindo contornos de legitimidade. 

Cumpre salientar não se poder descurar da correlação entre 
a jurisdição constitucional e a sua função de efetivação dos 

9 BONAVIDES, Paulo, op. cit,. p.325.
10 BONAVIDES, Paulo, op. cit., p.328.
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direitos fundamentais, ínsita ao ideal democrático de expansão 
da cidadania ao maior número possível de pessoas.

Atualmente já há propostas de uma nova classificação dos sistemas 
constitucionais, sob a ótica dos direitos fundamentais. RUBBIO 
LLORENTE propõe uma nova concepção de diferenciação, 
baseada no principal centro de atenção do sistema, para 
identificar dois deles: o modelo que se propõe a assegurar a 
constitucionalidade da lei e o modelo voltado à garantia dos 
direitos.11

À propósito do modelo centrado na defesa dos direitos, RUBBIO 
LLORENTE destaca ter como finalidade imediata a preservação 
dos direitos consagrados na Constituição, não a depuração do 
ordenamento, conseqüência esta produzida de forma derivada 
e secundária, para exemplificar como sistema enquadrado 
neste modelo o norte-americano da judicial review.12

 A seguir, RUBBIO LLORENTE salienta estar sendo observada 
há muito tempo a tendência a uma jurisdição constitucional 
centrada na defesa dos direitos, passando, portanto, do controle 
de constitucionalidade das leis para a sua aplicação, em especial 
na Europa.13 Desta feita, RUBBIO LLORENTE identifica uma nova 
concepção da jurisdição constitucional como instrumento de 
proteção dos direitos, não obstante as outras funções também 
desempenhadas pelo controle de constitucionalidade.14

 A par destas considerações, com base na idéia de que o sistema 
constitucional também deve ser avaliado sob a ótica da sua 
função garantística dos direitos fundamentais, tem-se que a 
inexigibilidade do título executivo judicial argüida com base 
no Art.741, parágrafo único do CPC, com base em julgamento 
posterior ao trânsito em julgado da sentença pelo Supremo 
Tribunal Federal, em sede de controle difuso, é tese que deve 
ser rejeitada por contrapor-se à proteção constitucional da 
coisa julgada e ao direito de acesso à justiça.

 Ao respeitar as decisões dos órgãos jurisdicionais não mais 
sujeitas a recursos, anteriores ao posicionamento da Corte 
máxima do país, privilegia-se o amplo meio de alcance dos 
cidadãos ao sistema constitucional, permitindo sua participação 
democrática na condução do Estado e viabilizando o direito 
fundamental de acesso à Justiça. Nesta hipótese, invalidar 
os comandos judiciais definitivos proferidos em sede de 
controle difuso pelas instâncias inferiores, atenta, isto sim, 
contra a racionalidade e o equilíbrio do sistema de controle de 
constitucionalidade brasileiro.

11  Conferir RUBBIO LLORENTE, Francisco Op. cit., p.160. 
12  Conferir RUBBIO LLORENTE, Francisco. Op. cit., p.165. 
13  Idem, ibidem, p.169-171. 
14  Idem, ibidem, p.172-173.
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ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E PROCESSO
Juiz Federal Mark Yshida Brandão

Conceitua-se Economia como sendo o ramo 
da ciência encarregado de estudar a administra-
ção de recursos escassos, isto através da aplicação 
eficiente e racional dos bens econômicos.

Segundo o doutrinador Fábio Nusdeo :

1) O conceito de economia decorre de 
duas simples observações da vida quotidia-
na : por um lado, as necessidades humanas 
tendem a se multiplicar indefinidamente; por 
outro, os recursos para o seu atendimento são 
rigorosamente limitados e finitos – numa pala-
vra : escassos.

2) Em função das duas realidades acima 
apontadas, estabelecem-se em qualquer socie-
dade relações tendentes a ordenar e a discipli-
nar o uso dos recursos escassos. E a Economia 
é a ciência social que estuda tais relações e a 
atividade desenvolvida sob sua égide, para a 
administração de recursos escassos.1

A análise econômica do direito pretende 
aplicar os critérios de avaliação econômica ao di-
reito, com vistas a permitir que as questões legais 
passem a primar pela racionalidade e eficiência, 
maximizando, assim, os objetivos de sua vida, 
suas satisfações pessoais, sem descurar do fato de 
que essa maximização não importa em mero cál-
culo matemático, mas em escolhas que envolvem, 
inclusive, a felicidade.

Segundo o professor João Bosco Leopol-
dino da Fonseca2a análise econômica do direito 
procura soluções para problemas jurídicos com a 
utilização dos critérios de eficiência adotados pela 
ciência econômica, obtendo resultados mais van-
tajosos para a comunidade com o envolvimento 
de custos sociais menos gravosos, objetivo supre-
mo da ciência jurídica.

1 Nusdeo, Fábio. Curso de Economia. Introdução ao Direito 
Econômico, ed. Revista dos Tribunais, 2ª edição, 2000, pág. 41

2 Fonseca, João Bosco Leopoldino. Direito Econômico, Forense, 2ª 
edição, 1998, pág. 36

O instrumental econômico é sistematica-
mente empregado para analisar temas tidos 
como estritamente jurídicos, a exemplo do direito 
de propriedade, contratos, ilícitos, normas proces-
suais, dentre outros.

Pode-se afirmar a existência de duas ordens 
de circunstâncias – objetivas e subjetivas - que 
propiciaram o desenvolvimento da análise econô-
mica do direito.

Entre as circunstâncias objetivas, adquiri 
particular importância o descrédito das doutrinas 
jurídicas puras ou autônomas, desvinculadas que 
são da interdisciplinaridade em relação à formula-
ção de conceitos, métodos de estudo e raciocínio, 
o que o autor Richard Posner3 denominava de “de-
clínio do direito como uma disciplina autônoma”.

Fica evidente que a interdisciplinaridade é 
elemento fundamental para o aprofundamento 
da ciência jurídica.

Aliás, analisando o tema, a professora Miracy 
Barbosa de Sousa Gustin e Maria Tereza Fonseca 
Dias, assim se manifestam :

“Até muito recentemente (Segunda me-
tade do século XX), predominaram a unidisci-
plinaridade e a metodologia monográfica, que 
não pretendiam uma visão de totalidade. No 
pós-guerra, ocorre uma mudança de rumos. A 
realidade cada vez mais complexa é problema-
tizada e experimenta-se a institucionalização 
da pesquisa. O enfoque metodológico deixa 
de ser monológico e, no primeiro momento, 
assume uma vertente de pluridisciplinaridade, 
ou seja, de cooperação teórica entre campos 
do conhecimento antes distanciados. Passa-se, 
daí, não mais somente para a cooperação, mas 
para a coordenação de disciplinas conexas ou 
para a interdisciplinaridade.”4

3 Posner, Richard. El análisis económico del derecho, Ed. Fondo de 
Cultura Económica, México, 2000

4 Gustin, Miraci Barbosa de Sousa e Dias, Maria Tereza Fonseca. 
(Re)pensando a pesquisa jurídica, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 
2002, 1ª edição, pág. 25
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As razões de ordem subjetiva podem ser 
resumidas nos persistentes trabalhos jurídico-
econômicos publicados no correr dos anos, o que 
possibilitou a evolução do novo objeto de pesqui-
sa.

A aplicação da análise econômica do direito 
à ciência jurídica não guarda qualquer limitação 
quanto às matérias que podem ser objeto de es-
tudo.

Esclarece o professor Richard Posner :

“Sin embargo, el sello distintivo del “nue-
vo” derecho y economía – el derecho y econo-
mía que surge en los últimos 30 anõs – es la 
aplicacion de la economía al sistema legal por 
todas partes : a campos del derecho común ta-
les comos los danõs, los contratos, la restituci-
ón y la propiedade; a la teoría y la práctica del 
castigo/ al procedimiento civil, penal y adminis-
trativo/ a la teoria de la legislación y la regulaci-
ón, a la imposición de la ley y la administración 
judicial; e incluso al derecho constitucional, el 
derecho primitivo, el derecho naviero, el dere-
cho familiar y la jurisprudencia.”5

Importa, neste momento, estabelecermos 
alguns exemplos de aplicabilidade do método a 
casos concretos, com o fito de tornar mais simples 
a compreensão.

Tomemos o caso do sistema processual, 
onde é importante diminuir os custos da atividade 
para o Estado, destacando-se, entre estes, as deci-
sões errôneas proferidas. Imaginemos que o custo 
de um acidente de trânsito seja de R$ 100,00 (cem 
reais) e o custo para o causador do acidente evitar 
o dano seja de R$ 90,00 (noventa reais). 

Se houver sinais claros quanto à existência 
de normas de responsabilidade por imprudên-
cia, que são aplicadas de forma correta e eficaz, o 
potencial causador do dano procurará evitar sua 

5 Posner, Richard. El análisis económico del derecho, Ed. Fondo 
de cultura económica, , México, pág. 27 : “Sem embargo, o traço 
distintivo do novo direito e economia – o direito e economia 
que surge nos últimos 30 anos – é a aplicação da economia ao 
sistema legal por todas as partes : em campos do direito comum 
tais como danos, os contratos, a restituição e a propriedade; à 
teoria e à prática do castigo; ao procedimento civil, penal e 
administrativo; à teoria da legislação e regulação; à imposição da 
lei e administração judicial; e inclusive ao direito constitucional, 
o direito primitivo...”

ocorrência; entretanto, se a legislação processual 
for ineficaz ou contiver vícios que impeçam sua 
aplicação ao agente em 15% (quinze por cento) 
dos casos, o custo esperado pelo acidente cairá 
para aproximadamente R$85,00 (oitenta e cinco 
reais), ou seja, será menos custoso ao causador do 
dano reparar o acidente que preveni-lo. 

Haverá, portanto, um estímulo contrário à 
diminuição de acidentes, o que, sem dúvida, re-
presenta perda para a sociedade.

Desse modo, é de suma importância que o 
sistema processual funcione de maneira ótima, 
contribuindo para o bem estar da sociedade.

De igual forma, quando se estuda a Constitui-
ção de um Estado, que é sua norma fundamental, 
encarregada de estabelecer as características bá-
sicas quanto à organização político-social, aliado 
ao estabelecimento dos direitos fundamentais do 
cidadão, comumente não se enfocam os aspectos 
em que a análise econômica do direito pode dar 
sua contribuição.

Dentre estes aspectos podemos citar os be-
nefícios e malefícios de utilização de quorum qua-
lificado para a efetivação de alterações constitu-
cionais, as características econômicas segundo o 
modelo de organização adotado pelo Estado, os 
efeitos econômicos das doutrinas constitucionais, 
a interpretação das cláusulas constitucionais eco-
nômicas, as conseqüências em caso de edição de 
emendas constitucionais, os conflitos aparentes 
de normas constitucionais, dentre outros.

O professor Ronald Dworkin, ao analisar o cri-
tério da análise econômica do direito, alude que o 
meio jurídico americano vem se impressionando 
com a chamada “teoria econômica”.

Segundo ele “a chaves dessas decisões é encon-
trada no princípio econômico de que é preciso agir 
sempre de um modo que seja financeiramente me-
nos dispendioso para o conjunto da comunidade.”6

Parece-nos que uma das formas de atingir a 
justiça social é através da análise econômica, ra-
zão pela qual os processualistas devem se utilizar 
desse instrumental.

6  Dworkin, Ronald. O império do direito, Ed. Martins Fontes, São 
Paulo, 1999, pág. 333
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MORTE DESEJADA: UM ESTUDO SOBRE A ANOREXIA JUVENIL.
Juíza Federal Mônica Neves Aguiar da Silva

Sumário: 1 Introdução. 2 Efeitos jurídicos  
da anorexia juvenil. 2.1 Autonomia e vulnera-
bilidade: pacientes absoluta ou relativamente 
incapazes na forma da lei civil. 3 Responsabili-
dade civil dos médicos e hospitais na omissão 
do diagnostico e tratamento do paciente com 
anorexia. 4 Conclusão. 5 Referencias 

1 Introdução:

Os transtornos alimentares têm aumenta-
do de freqüência atualmente, de modo a chamar 
cada vez mais a atenção dos estudiosos sobre suas 
causas, conseqüências e, especialmente, formas 
de tratamento.

A correria do mundo moderno aliada a certo 
alheamento do outro, mesmo nas relações fami-
liares, vem agravando o problema, haja vista que, 
detectar precocemente o distúrbio é, não somen-
te desejável, mas na grande maioria dos casos, fa-
tor de maior taxa de sucesso na solução do trans-
torno.

A anorexia constitui patologia grave, cuja 
complexidade da origem, principalmente por se 
tratar de transtorno de natureza psicológica com 
alto grau de morbidade, desafia uma tomada de 
posição firme e imediata para que possa ter seus 
efeitos estancados. 

É na adolescência que, freqüentemente, se 
iniciam os sintomas que terminam por afetar am-
pla e severamente o desenvolvimento do indiví-
duo, razão da escolha do tema, em especial com 
ênfase nas anoréxicas que assumem a necessida-
de de baixo peso como requisito para sua aceita-
ção no grupo do qual fazem parte, além de pres-
suposto de sucesso profissional, particularmente 
na carreira de modelo/manequim, a qual parece 
ser o sonho da maioria das jovens entre 12 e 20 
anos, por representar reconhecimento, sucesso fi-
nanceiro e, possivelmente, ascensão social.

Acresça-se que essa necessidade de se des-
tacar da multidão é meta perseguida tenazmente 
na juventude, ao que parece como conseqüência 
da interferência da mídia de internet e televisão 
que tanto influencia a opinião pública em geral.

Por outro lado, visto do ponto de vista indi-
vidual, o transtorno de que se cuida encontra-se 
presente em grande medida nas pessoas que ne-
cessitam demonstrar para si e para os outros que 
têm controle sobre o próprio corpo. Faz parte do 
desenvolvimento de um complexo de onipotên-
cia, muitas vezes em face da não aceitação do 
quanto são dependentes.

Não permitir o desenvolvimento regular da 
personalidade, escamoteando a infância ainda 
latente e, ao mesmo tempo, ter dificuldade em 
aceitar o processo de transformação pelo qual a 
personalidade se desenvolve, negando o ingres-
so na fase adulta, parece ser a base do sofrimento 
pelo qual essas pessoas passam.

Convém esclarecer, neste intróito, que é 
também durante a adolescência que os melhores 
resultados parecem ocorrer naqueles casos de 
intervenção precoce a evitar as formas crônicas e 
imutáveis desses transtornos alimentares. 

Será, então, que a base do transtorno é a 
mesma que se estabelece em relação ao proces-
so de morrer quando o paciente encontra-se em 
estágio terminal e irreversível de doença que lhe 
traga grande dor e desconforto?

Será possível assumir que se trata de suicí-
dio em razão do fato de que o adolescente deixa 
de comer mesmo tendo fome e, portanto, deseja 
morrer?

Há uma morte desejada?

A essas perguntas e às conseqüências jurí-
dicas que sobre elas se coloca, inclusive sobre a 
liceidade ou não da conduta das pessoas que se 
omitem em providenciar o tratamento necessá-
rio, em especial quando se tratar de parentes ou 
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representantes legais impõe-se a reflexão que a 
seguir se faz. 

2 Efeitos jurídicos  da anorexia juvenil:

Nos últimos três anos a morte de jovens bra-
sileiros vitimas de anorexia ganhou grande reper-
cussão, inclusive internacional, a partir, principal-
mente, do falecimento da manequim Ana Carolina 
Reston1.

Naquela oportunidade, a mãe da jovem con-
fessou que temia que a sua filha se irritasse com 
ela, se a obrigasse a comer, e assegurou que Ana 
Carolina era «tudo o que tinha na vida».

Afastada a análise psicológica sobre a afirma-
ção em aspas por fugir do objetivo deste trabalho, 
forçoso é reconhecer que a repercussão na gran-
de imprensa somente se deu – e é o que ocorre 
na maior parte das vezes – porque havia um real 
interesse da população no conteúdo da matéria, 
na noticia em si. 

É conveniente lembrar que o jornal de pres-
tigio internacional “The New York Times”2 chamou 
a atenção na época dos fatos – 2007 - para a ocor-
rência de mortes por anorexia no Brasil. 

Parecem ocorrer duas atitudes centrais e 
opostas, pelo menos em termos de conseqüências 
jurídicas, no tocante à necessidade de busca pelo 
tratamento, no que concerne à responsabilidade 
dos pais ou outros representantes legais.

Casos em que a família não quer o tratamen-
to com internação hospitalar, caso em que a fa-
mília não consegue o tratamento pretendido em 
hospitais da rede pública.

* A autora é Juíza Federal, Professora de Direito Civil e Bioética 
da UFBa. Mestre em Direito Econômico pela UFBa. Doutora em 
Direito Civil pela PUC/SP. Coordenadora do Programa de Pós-
graduação em Direito da UFBa. Membro da Academia de Letras 
Jurídicas da Bahia. Professora da Escola de Magistratura da Bahia 
e da Fundação Escola Superior do Ministério Público Estadual. 
Palestrante. Autora. E-mail: monicajf@svn.com.br

1 V. por todos notícia do Diário de Portugal in http://diario.iol.pt/
noticia.html?id=743078&div_id=4071 (acesso em06/jun/09)

2  http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,AA1421424-5598,00.html 
Acesso em 06 jun 09.

2.1 Autonomia e vulnerabilidade: 
pacientes absoluta ou relativamente 

incapazes na forma da lei civil

Não há que se falar em ausência de autono-
mia no caso em que a/o paciente tiver mais de 18 
anos e estiver em pleno exercício de sua capaci-
dade mental. 

Nesses casos, o doente é plenamente capaz 
e como tal deveria ser respeitada sua autonomia e 
seu direito de não ser tratado, ainda porque nin-
guém deve ser constrangido a submeter-se a tra-
tamento médico sem vontade.

Embora o pensamento assim elaborado seja 
de uma linearidade que revela a exegese literal da 
norma legal codificada - art.1º do CC, c/c art.15 – 
não pode ser interpretada ao extremo de se con-
siderar seja licito omitir-se no tratamento e respei-
tar essa suposta autonomia legal. É que, depara-se 
o jurista com outro princípio bioético-juridico da 
maior relevância, qual seja, o princípio da vulne-
rabilidade. 

Com efeito, não basta ser autônomo, é ne-
cessário que o paciente esteja livre de influencias 
externas ou internas que reduzam drasticamente 
sua capacidade de decidir.

No tocante à anorexia é exatamente o que 
ocorre.

A disfunção pela qual o organismo humano 
passa nesse transtorno alimentar leva a crer que 
ocorre uma sensível redução da capacidade de 
discernir que inabilita o sujeito da ação de valida-
mente emitir sua vontade.

Embora a hipótese não esteja inserida taxati-
vamente no rol dos arts. 3º ou 4º do Código Civil, a 
atividade médica e a atuação familiar devem ocor-
rer de modo a permitir a melhor solução possível 
para o paciente.

É necessário reiterar que, em qualquer caso, 
deve estar presente comprovado risco para a vida 
do paciente autônomo e, bem assim, afastar a si-
tuação de paternalismo a sufocar a autonomia. 

A hipótese, pois, seja para o maior civilmen-
te, seja para aqueles que ainda não alcançaram 
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a maioridade civil, parece ser de vulnerabilidade 
como efeito do transtorno.

Ora, se o paciente, embora capaz e, portan-
to, autônomo, encontra-se vulnerável em face de 
uma situação acrescida que se revela no próprio 
fato da doença com seus efeitos, pode ter sua 
vontade substituída para evitar a eventual mor-
te ou danos irreversíveis para sua saúde, seja em 
prestigio ao direito à vida, seja em proteção ao di-
reito à saúde. 

Para tanto, convém tomar de empréstimo a 
formulação do princípio do respeito pela autono-
mia das pessoas na forma como construído por Ja-
mes Childress e Tom Beauchamp3, no tocante ao 
modelo de decisão substituta. 

Para eles é possível fixar três diferentes tipos: 
o do julgamento substituto, o dos melhores inte-
resses e o da autonomia pura.

Para este trabalho nos interessa pinçar os 
dois primeiros Standards, haja vista que a anore-
xia não impede a manifestação da vontade, ape-
nas a contamina. 

No modelo do julgamento substituto, a de-
cisão tomada pelo representante deve ser aquela 
que, presumivelmente, o substituído tomaria se 
pudesse manifestar validamente sua vontade. As-
sim, ao procurarem tratamento mesmo contra a 
vontade do paciente, os pais estariam externando 
uma decisão que a pessoa tomaria se não estives-
se sob efeito da doença. 

No modelo dos melhores interesses, o “deci-
sor substituto deve determinar o maior benefício 
entre as opções possíveis, atribuindo diferentes 
pesos aos interesses que o paciente tem em cada 
opção e subtraindo os riscos e os custos inerentes 
a cada uma.”4 

O que melhor diferencia estes dois mode-
los é o fato de que a decisão tomada no segundo 
não privilegia preferências subjetivas do paciente, 
mas os benefícios que dela advirão para a pessoa 
envolvida.

3  Princípios de ética biomédica. São Paulo: Loyola. 
4  Op.cit.p.204

Parece ocorrer, nas ações judiciais que envol-
vem este tema, certa hierarquia entre estes dois 
modelos, pela qual a dos melhores interesses pre-
valece sobre a do julgamento substituto. 

Ou seja, entrega-se ao médico ou à equipe 
médica a decisão, certamente por se reconhecer 
uma suposta superioridade decorrente do conhe-
cimento técnico do expert. 

O estudo de alguns casos recentes dá bem o 
tom da polêmica que envolve a matéria.   

Em Feira de Santana, na Bahia, uma garota de 
15 anos e que pesava 35 quilos teve sua interna-
ção ordenada judicialmente, a pedido da equipe 
médica que a tratava e contra o desejo da família 
que se omitia na internação no hospital5.

Na mesma cidade, uma menina de 14 anos 
foi levada para o hospital pela mãe, com 33 kg. Se-
gundo o prontuário médico, a menina chegou à 
unidade de saúde pesando 33 kg, desnutrida, de-
sidratada e com complicações renais6. 

No primeiro caso, a família não concordou 
com a decisão judicial. No segundo, a própria fa-
mília tomou a iniciativa de realizar a internação.

Deve ser feita, ainda, menção ao caso em que 
a família pretendeu processar o estado do Rio de 
Janeiro por negligência pela morte por anorexia 
de Maiara Galvão com 1,70m e pesando apenas 
38kg. 

Moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, a menina já havia sido levada a três hos-
pitais públicos, sem que a doença fosse diagnos-
ticada. Só depois de ir a um médico particular, a 
estudante foi encaminhada ao hospital municipal 
Miguel Couto, na Zona Sul do Rio, onde ficou in-
ternada durante 26 dias, vindo a falecer. 7

Há, portanto, hipóteses diversas. 

Quando a família se manifesta contrariamen-
te ao tratamento e diante da vulnerabilidade do 
paciente é razoável utilizar-se o modelo dos me-

5  http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL47745-5598,00.html
6 http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL50743-5598,00-MAI

S+UMA+JOVEM+COM+ANOREXIA+E+INTERNADA+NA+BAHIA.
html

7  http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,AA1412424-5606,00.html
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lhores interesses, sempre que haja risco de morte 
e não seja possível, por outra via que não a inter-
nação, tratá-lo. 

Neste caso, reconhecida a vulnerabilidade 
acrescida pela patologia, em razão da disfunção 
capaz de reduzir o entendimento e a compre-
ensão que afeta o discernimento do paciente8, e 
diante da recusa ao tratamento pela família, cabe 
a interferência médica que no Brasil, em razão da 
opção pelo sistema da civil Law, que expressamen-
te define, a priori, quem representa os absoluta ou 
relativamente incapazes em rol taxativo inserido 
no art.3º, I e 4º, I, do Código Civil somente pode 
sobrepor-se à representação legal em sentido lato 
por meio de ordem judicial que afaste, tempora-
riamente e para aquele ato específico, essa repre-
sentação. 

Deste modo, pode e deve o Magistrado, 
havendo risco para a vida do paciente, afastar a 
omissão dos pais para prestigiar o interesse do 
adolescente que se encontra nesta situação.

Na hipótese em que a própria família realiza 
a internação, mesmo contra a vontade do pacien-
te, é importante anotar que o faz no exercício do 
poder-dever familiar na forma genérica como pre-
vista no art.16309 do Código Civil, haja vista que 
não se encontra, entre as atribuições concedidas 
aos pais no exercício deste poder, a de gerir a vida 
e a saúde dos filhos10.

3 Responsabilidade civil dos médicos e hos-
pitais na omissão do diagnostico e tratamento do 
paciente com anorexia:

A relação entre médicos e hospital não é de 
mera locação de equipamentos, utilização de re-
cursos materiais e humanos. É também de interes-
se econômico haja vista que o hospital logra obter 
lucro com atividade médica que é realizada em 
seu âmbito.

8  LINS, Emmanuela Vilar. As dimensões da vulnerabilidade humana: 
como condição, como característica e como princípio bioetico-
juridico. Salvador: UFBa .2007. p.115. 201p.

9 Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto 
menores.

10 Consoante art. 1.634 do CC.

Além disso, para considerável numero de pa-
cientes o fato de o médico realizar atendimento 
em determinado hospital evidencia que aquele 
profissional integra os quadros clínicos deste, sen-
do aos pacientes irrelevante, e inclusive desconhe-
cida, a natureza da relação jurídica existente entre 
ambos: se de emprego ou locação de espaço.

A responsabilidade do hospital, portanto, 
deve ser considerada objetiva, nos termos do 
art.14 caput 11do Código de Defesa do Consumi-
dor que a estabelece em relação aos defeitos rela-
tivos à prestação de serviços. 

Em relação ao paciente-consumidor, a res-
ponsabilidade do hospital é objetiva e solidária 
juntamente com o médico.

Na relação existente entre o hospital e o mé-
dico, a responsabilidade, entretanto, é subjetiva e 
será dividida de acordo com o grau de culpa de 
cada um. 

Assim, no caso em que não houve diagnos-
tico nem tratamento quando a paciente parecia 
já se encontrar muito abaixo da linha de massa 
corporal aceitável para sua idade e já revelava sin-
tomas claros de anorexia, deve ser chamado a res-
ponder pelo evento morte tanto os médicos que a 
atenderam, quanto o hospital na qual foi atendida 
para que se responsabilizem pelo dano causado, 
comprovado, por necessário, o liame entre a omis-
são de tratamento e a morte. 

4 Conclusão:

A anorexia juvenil tem tido sua ocorrência au-
mentada no mundo atual, quer em razão da pres-
são cotidiana sobre a estética dos jovens, quer em 
razão do agravamento da ausência de automater-
nagem vista nos pacientes, os quais, com dificul-
dades de exercer o controle sobre suas próprias 
vidas e na busca pela negativa de dependência 
emocional do arquétipo materno, terminam por 
iludirem-se quanto à possibilidade de controle 
sobre seu próprio corpo e passam a se exigirem 

11 Consoante art. 1.634 do CC. 
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menor consumo de alimentos para obterem baixa 
ingestão de calorias e redução de peso.

Esta redução, que inicialmente, se revela 
necessária aos propósitos conscientemente ad-
mitidos de engajamento em um grupo social que 
revele a aceitação do adolescente, faz gerar, em 
pouco tempo, como reflexo do transtorno, uma 
grave distorção de imagem-retrato que termina 
por estabelecer sério risco, não somente à saúde, 
como também à vida.

Estes direitos de personalidade, fundamen-
tais à higidez da pessoa, quando atacados pelo 
próprio paciente faz nascer a premente reflexão a 
respeito do “desejo’ da morte.

Não se pode deixar de admitir que tal von-
tade encontra-se viciada e, mesmo quando os 
adolescentes são autônomos e, portanto, capazes 
pela lei civil, estão vulneráveis em razão do trans-
torno, devendo ter suas vontades, no que concer-
ne à alimentação e nutrição, resguardadas pelos 
seus pais.

A vulnerabilidade opera, assim, como pon-
to de partida para o afastamento momentâneo 
da autonomia, em prestigio da aplicação, ainda 
quando analógica, do enunciado do art. 3º, III do 
Código Civil, de modo a permitir a proteção inte-
gral da pessoa.

Quando, entretanto, os pais se negam a exer-
cer tal direito, em substituição e em favorecimento 
da pessoa com transtorno alimentar, deve-se es-
tender a autonomia para resguardar a vida, como 
princípio que assegure os melhores interesses do 
adolescente. 
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LITISPENDÊNCIA E AçÕES COLETIVAS 
Juiz Federal Substituto Neian Milhomem Cruz

I – Intróito

Em breves linhas suscitaremos a existência 
de litispendência entre ações coletivas e suas con-
seqüências jurídico-processuais.

A tutela coletiva de direitos reclama uma re-
leitura de diversos institutos do direito processual 
civil com vistas à sua adequação às peculiaridades 
imanentes a esta nova forma de tutela.

Assim, cumpre verificar se entre ações popu-
lares – vale enfatizar que tais ações são instrumen-
tos processuais que, mediante a iniciativa do autor 
popular (cidadão), veiculam a tutela de interesses 
da coletividade – pode verificar-se a litispendên-
cia, assim como entre ações coletivas propostas 
por diferentes legitimados.

Cabe lembrar que a litispendência é con-
ceituada no § 3º do art. 301 do CPC que adota a 
exigência da tríplice identidade dos elementos da 
ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pe-
dir.

Destarte, se diversas ações populares forem 
propostas com a mesma causa de pedir e o mes-
mo pedido, porém por diferentes cidadãos, a prin-
cípio, não existiria a tríplice identidade.

Do mesmo modo, quando diferentes legi-
timados ajuízam diversas ações coletivas, todas 
com o mesmo pedido e causa de pedir, também 
não há, em análise perfunctória, identidade de 
partes.

Em ambos os exemplos acima ilustrados 
não haveria litispendência e, por conseguinte, as 
ações deveriam ser processadas e julgadas, ren-
dendo ensejo tão-somente à sua possível reunião 
por conexão.

No entanto, não se pode olvidar que na tute-
la coletiva de direitos ocorre verdadeira dissocia-
ção entre as partes processuais e os verdadeiros 
titulares dos direitos litigados, circunstância que 

merece e reclama maior ponderação dos intérpre-
tes e aplicadores do direito.

II – Parte Processual e Parte Material

Insta gizar que a litispendência consubs-
tancia-se em pressuposto processual negativo 
devendo ser reconhecida inclusive de ofício, con-
sentâneo com o § 3º do art. 267 e § 4º do art. 301, 
ambos do CPC.

Configura-se a litispendência quando se ve-
rifica a identidade dos elementos da ação, quais 
sejam, partes, pedido e causa de pedir, conforme 
definida pelos §§ 1º, 2º e 3º do art. 301 do CPC.

Vejamos o seguinte julgado do Eg. Superior 
Tribunal de Justiça1, acerca do tema em epígrafe, 
in verbis:

EMENTA:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS CO-
LETIVOS. IMPETRAÇÃO DE DOIS MANDADOS 
DE SEGURANÇA POR DUAS ENTIDADES RE-
PRESENTATIVAS DA MESMA CATEGORIA PRO-
FISSIONAL. MESMA CAUSA DE PEDIR. IDENTI-
DADE PARCIAL DE PEDIDOS. CONTINÊNCIA. 
CONFIGURAÇÃO.

I - O aspecto subjetivo da litispendên-
cia nas ações coletivas deve ser visto sob 
a ótica dos beneficiários atingidos pelos 
efeitos da decisão, e não pelo simples exa-
me das partes que figuram no pólo ativo 
da demanda. Assim, impetrados dois man-
dados de segurança por associação e por 
sindicato, ambos representantes da mesma 
categoria profissional, os substituídos é que 
suportarão os efeitos da decisão, restando, 
assim, caracterizada a identidade de partes.

II - Em face da identidade parcial de pedi-
dos, em razão de um ser um mais abrangente 

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS 24.196. Rel. Min. Felix 
Fischer. Quinta Turma. Disponível em www. stj.jus.br.



338

Escola de Magistratura Federal da Primeira Região

que o outro, configura-se a continência, que é 
espécie de litispendência parcial. 

III - Inviável, porém, a reunião de proces-
sos, tendo em vista que já julgado um deles 
(Súmula 235⁄STJ), impondo-se, por conseqüên-
cia, a extinção parcial do presente writ na parte 
em que apresenta o mesmo pedido.

Recurso ordinário parcialmente provido, 
para determinar o retorno dos autos ao e. Tri-
bunal a quo, para que julgue o mandamus.

 ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos os autos 
em que são partes as acima indicadas, acor-
dam os Ministros da QUINTA TURMA do Supe-
rior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar 
parcial provimento ao recurso, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 
Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima, Napoleão 
Nunes Maia Filho e Jane Silva (Desembarga-
dora convocada do TJ⁄MG) votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Brasília (DF), 13 de dezembro de 2007 
(Data do Julgamento).  (grifo nosso).

Merece registro a íntegra do voto proferido 
pelo em. Relator Ministro Felix Fischer, no aresto 
acima citado:

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: 
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que anteriormen-
te esta e. Quinta Turma julgou outro recurso 
ordinário (RMS nº 16.906- fls. 159-164) nestes 
autos, o qual foi interposto pela ora recorren-
te contra v. acórdão que, rejeitando a mesma 
preliminar de litispendência (fls. 105-106), re-
conheceu a conexão com o writ acima referido 
(MS nº 100.01.000222-6) e determinou a extin-
ção do presente mandamus. O recurso ordiná-
rio, porém, foi provido para determinar o pros-
seguimento deste writ. O novo julgamento no 
e. Tribunal a quo  culminou com o acolhimento 
da preliminar de litispendência, ora debatida.

O SINDIJUDICIÁRIO impetrou, em 
07.05.2001, o presente mandado de segurança 
contra os Atos Especiais nº 12⁄01 e 13⁄2001 do 
e. Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo, que, respectivamente, cessou os efeitos 
de todos os atos de nomeação dos Juízes de 
Paz no Estado do Espírito Santo e determinou 
aos Juízes de Direito que designassem, por 
portaria, Juízes de paz e respectivos suplentes 

com a percepção dos emolumentos previstos 
na Lei Estadual nº 4.380⁄90.

O pedido do impetrante restou sumaria-
do nos seguintes termos:

“1-Seja concedida Medida Liminar para o 
fim de assegurar o direito de seus associados de 
serem reintegrados ao cargo e de receberem a 
remuneração devida, de acordo com o Padrão 
I do Plano de Cargos e Salários dos Servidores 
do Poder Judiciário, conforme versa o artigo 7º 
da Lei Estadual nº 4.380⁄90, até decisão final.

2 - Seja dado procedência ao presente 
mandado de segurança, confirmando-se a li-
minar deferida...” (fl. 12).

A Associação do Juízes de Paz do Espírito 
Santo -AJUPES também propôs, em 20.02.2001, 
mandamus (fls. 72-95) no qual se pleiteava 
a declaração de nulidade do Ato Especial nº 
13⁄2001, cujo pedido restou assim redigido:

“a) seja suspenso, in limine e inaudita al-
tera pars, os efeitos do ato especial nº 013⁄01, 
restabelecendo o pagamento dos salários 
dos impetrantes na forma do artigo 1º da Lei 
5871⁄99, se abstendo a autoridade coatora de 
praticar qualquer ato que obste o recebimento 
do salário dos juízes de paz do Estado do Espí-
rito Santo.

b) seja, ao final, julgado procedente o 
pedido, concedendo-se a segurança aqui plei-
teada, e declarando-se nulo de pleno direito o 
Ato Especial nº 013⁄01;

.................................................................................
...............................” (fl. 82).

A ordem, nesse último writ, foi denegada 
sob os seguintes fundamentos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. 
JUÍZES DE PAZ. PRELIMINARES: DE NULIDADE 
DE CITAÇÃO, DE IMPOSSIBLIDADE JURÍDICA 
DO PEDIDO. REJEITADAS. MÉRITO: DECLA-
RAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ESPECIAL Nº 
013⁄01. SEGURANÇA DENEGADA.

Rejeita-se preliminar de nulidade de cita-
ção porque editado Ato Especial nº 013⁄2001, 
devendo ser dirigida a impetração contra o 
Presidente do Eg. Tribunal de Justiça.

Rejeita-se preliminar de impossibilidade 
jurídica do pedido porque juridicamente possí-
vel a impetração do ‘mandamus’, objetivando 
restabelecer e recompor o estado de direito 
lesado ou violado por ato ilegal da autoridade, 
para para verificação de haver alegação de vio-
lação a direito líquido e certo.
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Mérito: ‘a legalidade do ato administra-
tivo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário, 
compreende não só a competência para a prá-
tica do ato e de suas formalidades extrínsecas, 
como também os seus requisitos substanciais, 
os seus motivos, os seus pressupostos de direi-
to e de fato, desde que tais elementos sejam 
definidos em lei como vinculadores do ato 
administrativo’. (in Direito Administrativo Bra-
sileiro, ed. RT).

Não sendo o ato impugnado auto-exe-
cutável e não contendo nenhum conteúdo ou 
mandamento que possa ser executado contra 
os impetrantes, denega-se a segurança” (MS nº 
100.01.000222-6, Publicado em 02⁄02⁄2004) (foi 
grifado).

 

Em razão, pois, destes dois mandados de 
segurança, o e. Tribunal a quo entendeu confi-
gurada a litispendência.

Estabelecem os §§ 1º e 2º do art. 301, do 
CPC:

“§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coi-
sa julgada, quando se reproduz

ação anteriormente ajuizada (Redação 
dada pela Lei nº 5.925, de 1973).

 

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando 
tem as mesmas partes, a mesma

causa de pedir e o mesmo pedido (Reda-
ção dada pela Lei nº 5.925, de 1973).” 

Exige o Código de Processo Civil, para 
a caracterização da litispendência, a tríplice 
identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Quanto ao elemento subjetivo, em 
ambas ações, os autores são substitutos pro-
cessuais dos associados e buscam a tutela de 
direitos coletivos.

O aspecto subjetivo da litispendência 
nas ações coletivas deve ser visto sob a ótica 
dos beneficiários atingidos pelos efeitos da de-
cisão, e não pelo simples exame das partes que 
figuram no pólo ativo da demanda. 

Destaco, do v. acórdão recorrido, os se-
guintes trechos nos quais se transcreve lições 
doutrinárias que corroboram o entendimento:

“...............................................................................
..........................................

O Professor Kazuo Watanabe, analisando 
a matéria, afirma que ‘ingressando a associa-
ção em juízo, é como se os próprios associados 

estivessem a agir.’ (A tutela dos interesses difu-
sos, Editora Max Limonad, 1984).

(...)

No mesmo sentido, encontram-se os en-
sinamentos do Professor Antônio Gidi, nas sua 
obra Coisa Julgada e Litispendência em Ações 
Coletivas, editora Saraiva, página 219, senão 
vejamos:

‘Em que pese o fato de as pessoas não 
serem empiricamente as mesmas, entendemos 
que, para efeito de legitimidade, litispendência, 
efeitos da sentença e sua imutabilidade (auto-
ridade da coisa julgada), juridicamente trata-se 
da mesma parte. Por outro giro, as partes são 
consideradas as mesmas pelo direito positivo, 
muito embora, empiricamente, no mundo na-
turalístico, não o sejam.’

.................................................................................
...........” (fls. 186⁄187).

 

Não acolho o argumento da d. Subpro-
curadoria-Geral da República, segundo o qual 
“para o reconhecimento da litispendência, 
com espeque na identidade de partes, mister 
concluir que todos os substituídos pelo SINDI-
JUDICIÁRIO também o fossem pela AJUPES”.

Necessário, neste ponto, distinguir se o 
direito líquido e certo se enquadra na catego-
ria dos direitos coletivos ou individuais homo-
gêneos. 

Segundo o Código de Defesa do Consu-
midor, coletivos são “os transindividuais de na-
tureza indivisível de que seja titular grupo, ca-
tegoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou 
com a parte contrária por uma relação jurídica-
base”; individuais homogêneos são os “decor-
rentes de origem comum” (art. 81, II e III).

O conceito legal não é suficiente para 
distinguir, abstratamente, as duas categorias, 
sendo necessário o exame” do direito afirmado 
(causa de pedir) e da tutela processual reque-
rida” (GIDI, Coisa julgada e litispendência em 
ações coletivas), porém, como destaca ADA 
PELLEGRINI (In O processo coletivo do consu-
midor), um ponto de distinção entre as duas 
categorias é que, no direito individual homo-
gêneo “a solução não é necessariamente una 
para todas as pessoas, que podem ter sua pre-
tensão individual acolhida ou rechaçada por 
circunstâncias pessoais”. “Trata-se, aqui”, - con-
tinua - “de um feixe de interesses, que pode ser 
tratado coletivamente, sem prejuízo da perma-
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nência da tutela clássica, individualizada para 
cada qual”.

Nesse contexto, a invalidade do ato ata-
cado neste writ atingirá igualmente todos os 
indivíduos que foram afetados com as suas 
destituições do cargo. Portanto, tratando-se de 
direito coletivo, desnecessária a filiação conco-
mitante de todos os substituídos, visto que o 
não-associado ou não-sindicalizado poderá va-
ler-se da sentença genérica, proferida na ação 
coletiva, para individualizar o seu direito.

No que se refere aos pedidos, como se 
viu acima, esses guardam identidade apenas 
no que se refere ao Ato Especial nº 013⁄01. A 
relação estabelecida, portanto, é de continente 
e conteúdo que, no sistema do Código de Pro-
cesso Civil, integra a chamada continência.

A continência, que na verdade é uma 
espécie de litispendência parcial, tem previ-
são legal no artigo 104 do CPC, e ocorre “entre 
duas ou mais ações sempre que há identidade 
quanto às partes e à causa de pedir, mas o ob-
jeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das 
outras.” 

Segundo Cândido Rangel Dinamarco ‘[..] 
o objeto do processo consiste exclusivamente 
no pedido formulado pelo demandante. É ali 
que reside a pretensão cujo reconhecimento e 
satisfação o demandante quer’ (In Instituições 
de Direito Processual Civil. 2 vol. 3. ed. São Pau-
lo: Malheiros, 2003.).

Destaco, sobre o tema, trecho do 
voto proferido no MS nº 11.371-DF (DJU de 
01.06.2006):

 

“Apesar de existência de adminículos 
doutrinários no sentido de: a) considerar con-
tinência apenas em relação a um pedido espe-
cífico, que deveria ser mais amplo, e não en-
focando a totalidade dos pedidos formulados 
(DIDIER JR, Fredie. Direito Processual Civil. 1 
vol. 5. ed. Salvador: JusPODIVM, 2005, pg 144) 
e b) sustentar a influência da ordem cronoló-
gica da propositura das demandas (continente 
e contida) na caracterização da litispendência 
ou continência (PIZZOL, Patrícia Miranda. A 
competência no Processo Civil. São Paulo: RT, 
2003, pg 296), mister transcrever o magistério 
de Cândido Rangel Dinamarco: 

‘Com esses contornos, a continência cos-
tuma ser apontada como uma litispendência 
parcial . Em parte, a demanda de maior exten-
são coincide com a demanda menos ampla. 

Na parte que a excede, ela é somente conexa 
a ela. 

Pragmaticamente, a lei trata a continên-
cia no mesmo plano da conexidade, furtando-
se a impedir o prosseguimento simultâneo 
das duas causas apesar do parcial bis in idem 
(litispendência parcial) e associando a ela os 
mesmos efeitos processuais que a conexidade 
ocasiona. Vigem portanto os mesmos preceitos 
que regem esta, no tocante à admissibilidade 
do litisconsórcio, prorrogação da competência, 
reunião de processos etc.

Poder-se-ia até cogitar de uma disciplina 
diferente do sentido vetorial da vis attractiva , 
de modo que a causa continente atraísse sem-
pre a contida, independentemente da ordem 
cronológica na propositura de cada uma delas 
ou na efetivação da citação do demandado - 
mas sequer isso acontece e as mesmas normas 
referentes à conexidade valem de igual modo 
em relação à continência.’

Portanto, na continência, há, sem dúvi-
da, a ocorrência da litispendência parcial, mas 
conforme exposição doutrinária, sem gerar ex-
tinção processual, porquanto, a sistemática do 
Código de Processo Civil elegeu o caminho da 
reunião dos processos como efeito decorrente 
da continência, identificando o instituto com a 
conexão.

Oportuno mencionar, outrossim, que a 
doutrina tradicional sustenta ser a continência 
um fenômeno quantitativo, levando em conta 
os elementos objetivos da demanda como um 
todo.

Neste sentido, Patrícia Miranda Pizzol 
afirma: ‘As causas contida e continente se di-
ferenciam apenas quantitativamente, v. g. uma 
ação de indenização onde se pleiteiam lucros 
cessantes (causa contida) e outra ação de re-
paração de perdas e danos, englobando tam-
bém os lucros cessantes (causa continente).’ 
(PIZZOL, Patrícia Miranda. A competência no 
Processo Civil. São Paulo: RT, 2003, pg 295) .

De igual pensar, Dinamarco sustenta: 
‘Uma demanda envolve a outra em uma rela-
ção de continência (a) quando traz um petitum 
relativo a dois ou mais bens ou a um bem de 
maior extensão e a segunda, a um bem só ou 
a uma parcela do todo [...]’ (DINAMARCO, Cân-
dido Rangel. Instituições de Direito Processual 
Civil. 2 vol. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.)

Por fim, Celso Agrícola Barbi, ao concei-
tuar o instituto da continência, expressa: ‘Como 
se vê, a diferença entre as ações é apenas no 
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objeto e, mesmo neste, não é qualitativa, mas 
sim quantitativa. Como por exemplo, podem-
se lembrar duas ações entre as mesmas pesso-
as, relativas a um contrato de mútuo: em uma 
delas, cobra-se uma prestação, isto é, uma par-
te dele; na outra, cobra-se todo o mútuo. Logo, 
esta última contém a primeira’ (Barbi, Celso 
Agrícola, Comentários ao Código de Processo 
Civil.1 vol. 11. ed. Forense, 2002).

Ocorre, aqui, um obstáculo que impede 
a reunião de processos. É que o outro manda-
mus, como visto, já foi julgado, tendo, inclu-
sive, já transitado em julgado o acórdão. Nos 
termos do enunciado da Súmula 235⁄STJ, “a co-
nexão não determina a reunião dos processos, 
se um deles já foi julgado”.

Em face da impossibilidade de reunião 
dos processos, e para que não haja possibili-
dade de decisões antagônicas sobre o mesmo 
objeto em diferentes processos, deve ser extin-
to, sem resolução de mérito, este mandamus 
na parte em que se impugna a Resolução nº 
013⁄2001, conforme já decidiu a e. Terceira Se-
ção, como se vê:

“MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL 
MILITAR. EX-TERRITÓRIO. RONDÔNIA. QUA-
DRO DE PESSOAL. EXTINÇÃO. SERVIDOR PÚ-
BLICO FEDERAL. TRANSFORMAÇÃO. ART. 89 
DO ADCT. LEI ESTADUAL Nº 1.063⁄2002.

I- No caso em apreço, não há litispendên-
cia em relação a ação civil pública na qual um 
dos objetos da demanda é a incorporação da 
Gratificação de Representação de Secretário de 
Estado, porquanto não há a mesma identidade 
de partes. Verifica-se, tão-somente, a conexão 
parcial, sendo inviável, na espécie, a reunião de 
processos. Extinção do writ neste ponto.

(...)

Segurança parcialmente concedida.”

(MS 8670⁄DF, 3ª Seção, de minha relato-
ria, julgado em 08.11.2006, DJ 11.12.2006 p. 
320).

Portanto, reconhecida a continência e 
a impossibilidade de reunião dos processos, 
dou provimento parcial ao recurso para que o 
e. Tribunal a quo  prossiga no julgamento do 
mandamus apenas no que se refere ao pedido 
de reintegração no cargo dos substituídos.

É o voto.

Da análise do acórdão supratranscrito, de-
preende-se que a correta e adequada aferição da 
existência de litispendência entre ações coleti-

vas pressupõe uma releitura da compreensão de 
quem realmente figura como parte no processo 
coletivo.

Sobre o tema, a doutrina estabelece a distin-
ção entre parte processual e parte material.

Parte processual é aquele que em nome pró-
prio ajuíza a ação coletiva. São os legitimados ex-
traordinários.

Parte material são os verdadeiros beneficiá-
rios da tutela jurisdicional veiculada na ação cole-
tiva. São os substituídos.

Além disso, alguns doutrinadores também 
defendem que, em verdade, na litispendência cole-
tiva é irrelevante a identidade de parte, bastando 
a identidade de pedido e causa de pedir.

Pontifica a respeito Fredie Didier Jr. e Hermes 
Zaneti Jr.2, in litteris:

Para a correta compreensão do tema, 
é preciso lembrar ao estudioso que a legiti-
mação ativa ad causam nas ações coletivas 
é extraordinária (o legitimado age em nome 
próprio defendendo interesse da coletividade) 
concorrente (há vários legitimados) e disjuntiva 
(qualquer um deles pode propor sozinho a de-
manda coletiva) [...].

Assim, é possível que uma mesma ação 
coletiva possa ser proposta por diferentes le-
gitimados ativos. É possível, portanto, que haja 
litispendência sem identidade entre as partes 
autoras. A identidade de parte autora é irre-
levante para a configuração da litispendência 
coletiva (no caso da ação coletiva passiva, essa 
irrelevância dirá respeito ao pólo passivo do 
processo). 

Acerca da distinção entre parte material e 
parte processual lecionam os renomados doutri-
nadores3:

Para manter a exigência da tríplice iden-
tidade para a configuração da litispendência, 
seria possível afirmar que, no caso, as partes 
em sentido material (sujeitos da relação jurídi-
ca discutida) são os mesmos, o que é verdade. 
As partes processuais (os autores) é que seriam 

2 Curso de Direito Processual Civil. Processo Coletivo. 4.ed. 
JusPodivm: Salvador, 2009. p. 171.

3  Id. Ibidem. p. 171.
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distintas. (GIDI, Antonio. “Litispendência em 
acciones colectivas”. La tutela de los derechos 
difusos, colectivos e individuales homogêneos 
– hacia um Código Modelo para Iberoameri-
ca. Antonio Gidi e Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
(coord.). Cidade do México: Porrua, 2003. p. 
324). A construção, embora correta do ponto 
de vista técnico, não deve ser estimulada, pois 
exige do aplicador a manipulação do conceito 
de parte, ora utilizado apenas em sentido pro-
cessual (para a imputação dos deveres proces-
suais, por exemplo), ora utilizado em sentido 
material, como seria neste caso.     

A despeito da concepção adotada, ou seja, 
da exigência de tríplice identidade dos elementos 
da ação, com o desdobramento do conceito de 
parte em suas concepções material e processual; 
ou a tese de irrelevância da identidade de parte 
para configuração de litispendência coletiva, te-
mos que se afigura irrefragável a conclusão acerca 
da possibilidade de reconhecimento de litispen-
dência entre ações coletivas.

Pela pertinência, cabe transcrever a percu-
ciente lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio 
Cruz Arenhart4, in expressis:

Naturalmente, pode ocorrer litispen-
dência entre ações coletivas. Se um legitima-
do para a ação coletiva ingressa com ação já 
proposta por outro legitimado (ações idên-
ticas, com a mesma causa de pedir e o mes-
mo pedido), o caso, evidentemente, será 
de litispendência. Alguém poderia objetar, 
dizendo que se trata de sujeitos distintos, 
e que, portanto, haveria um elemento da 
ação distinto entre as ações. É bom lembrar, 
porém, que os legitimados para essas ações 
não agem em defesa de direito próprio, mas 
sim alheio (legitimação extraordinária), 
pertencente à coletividade ou a certo grupo 
de pessoas. O sujeito material do processo, 
portanto, permanece sendo o mesmo, ainda 
que distintos os legitimados “formais” para 
a ação. As ações são, por isso, iguais, havendo 
litispendência desde que sejam uniformes a 
causa de pedir e o pedido. ( grifo nosso).

Acrescentam, ainda, que5:

4 Processo de Conhecimento. 7. ed. Revista dos Tribunais: São 
Paulo, 2008. p. 767.

5  Id. Ibidem. p. 768.

Esse mesmo raciocínio vale para o 
exame de ação popular em relação a outra 
ação coletiva. Como se tem por certo, a ação 
popular não deixa de ser uma ação para a 
defesa de direitos difusos, proposta pelo 
cidadão em benefício da coletividade. Nesse 
caso, tratando-se novamente de legitima-
ção extraordinária particular, à semelhan-
ça do que ocorre com a ação coletiva, pode 
acontecer que, desde que tenham a mesma 
causa de pedir e o mesmo pedido, ocorra li-
tispendência entre uma ação coletiva e uma 
ação popular. (grifo nosso).

Na jurisprudência tal entendimento encon-
tra-se consolidado conforme se antevê neste ou-
tro aresto também do Col. Superior Tribunal de 
Justiça6, in expressis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 
282/STF E 211/STJ. AÇÃO COLETIVA. LITISPEN-
DÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXISTÊN-
CIA. IDENTIDADE DE PARTES. MESMOS BENE-
FICIÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ. OFENSA AO 
ART. 535, II, DO CPC. OCORRÊNCIA. RECURSO 
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PRO-
VIDO.

1. A teor da pacífica e numerosa jurispru-
dência, para a abertura da via especial, requer-
se o prequestionamento, ainda que implícito, 
da matéria infraconstitucional. Hipótese em 
que o Tribunal a quo não emitiu nenhum juízo 
de valor acerca dos arts. 81, 84, 103, §§ 2º e 3º, 
e 104 do CDC e 16 e 21 da Lei 7.34/85, restando 
ausente seu necessário prequestionamento. 
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.

2. Nas ações coletivas, para efeito de 
aferição de litispendência, a identidade de 
partes deverá ser apreciada sob a ótica dos 
beneficiários dos efeitos da sentença, e não 
apenas pelo simples exame das partes que 
figuram no pólo ativo da demanda. Prece-
dente do STJ.

3. O fato de o julgador não estar obriga-
do a responder questionário das partes não 
o exime do dever de analisar a questão opor-
tunamente suscitada, que, se acolhida, pode 

6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 925278/RJ. Rel. Min. 
Arnaldo Esteves Lima. Quinta Turma. Disponível em www.stj.jus.
br. 
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levar o julgamento a um resultado diverso do 
ocorrido.

4. Tendo o Tribunal de origem deixado 
de se manifestar acerca da inexistência de litis-
pendência, em face da aplicabilidade, na espé-
cie, das regras contidas nos arts. 81, 84, 103, §§ 
2º e 3º, e 104 do CDC e 16 e 21 da Lei 7.34/85, 
resta configurada a negativa de prestação ju-
risdicional e, por conseguinte, a afronta ao art. 
535 do CPC.

5. Recurso especial conhecido e parcial-
mente provido. (grifo nosso).

III – Litispendência sem conseqüência?

Sobreleva perscrutar os efeitos da litispen-
dência que para alguns importa na extinção do 
processo subseqüente e para outros na mera reu-
nião dos processos.

Nesse sentido, averba Robson Renault Godi-
nho7, in verbis:

Se, como dissemos no início do item, a 
caracterização de litispendência é possível em 
qualquer processo, podendo variar a solução 
oferecida pelo direito positivo, conclui-se que 
pode haver identidade absoluta entre qual-
quer demanda coletiva, mesmo que haja pro-
cedimento específico para cada uma delas.

Doutrina e jurisprudência alternam a 
preferência pela conseqüência decorrente 
pela litispendência, o mesmo acontecendo 
com as propostas legislativas de um Código de 
Processo Coletivo. 

Sem delongas, reputamos mais adequada a 
extinção do processo coletivo subseqüente, pois 
não se vislumbra qualquer vantagem do ponto 
de vista pragmático em tão-somente reunirem-se 
ações idênticas com todos os percalços que impli-
ca, inclusive de espaço físico, enquanto realidade 
hodiernamente enfrentada por inúmeros juízos 
que não dispõe de espaço ocioso, não se poden-
do olvidar que, não raro, tais ações avolumam-se 
pela infinidade de documentos e arrazoados que 
são juntados pelas partes de modo repetitivo e 

7 MOUTA, José Henrique. DIDIER JR., Fredie (Coord.). Tutela 
Jurisdicional Coletiva. 1. ed. JusPodivm: Salvador, 2009. p. 366. 

inútil em dezenas de processos essencialmente 
idênticos.

Percuciente, sobre o tema, a lição de Rodolfo 
de Camargo Mancuso8:

[...] onde se dê a superposição entre os 
elementos das ações coletivas confrontadas – 
partes, pedido e causa – ou mesmo só destes 
dois últimos elementos, não se justifica o trâ-
mite concorrente de ações coletivas, ainda que 
sob nomenclatura diversa, por exemplo, uma 
como civil pública e outra como popular [...] a 
rigor, essa segunda ação coletiva seria repetiti-
va e uma superfetação, carecendo de interesse 
de agir, na medida em que desnecessária, e, a 
bem dizer, inútil [...].

Nesse diapasão, merece registro o seguinte 
julgado do Eg. TRF – 4ª Região9, in verbis:

EMENTA: AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA.

 - Verifica-se a litispendência entre a pre-
sente ação popular e ação  civil pública promo-
vida pelo Ministério Público Federal, já julgada  
em primeira instância.

 - Embora não haja identidade de partes 
nominalmente, esta  identidade na  verdade 
existe, porquanto em ambas as ações  cons-
titucionais ação popular e  ação civil pública 
- ocorre a  substituição processual. Nas duas 
situações os autores estão agindo  em nome 
próprio, mas na defesa de direito de todos  os 
cidadãos.

Todavia, cabe ressaltar que tal ponto de vis-
ta se por um lado conta com adeptos na doutri-
na tais como Antonio Gidi e Teresa Arruda Alvim 
Wambier, também encontra opositores dignos de 
registro a exemplo de Fredie Didier Jr e Hermes 
Zaneti Jr, os quais pontificam:

Quando ocorrer litispendência com par-
tes diversas, porém, a solução não poderá ser a 
extinção de um dos processos, mas, sim, a reu-
nião deles para processamento simultâneo.

8 Apud MOUTA, José Henrique. DIDIER JR., Fredie (Coord.). Ob. Cit. 
p. 366.

9 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. REO 
200304010257136/SC. Rel. Juíza Federal Vânia Hack de Almeida. 
Terceira Turma. DJ 08/06/2005. P. 1404. Disponível em www.
jf.jus.br.
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Malgrado respeitável o posicionamento aci-
ma citado, dele discordamos com a devida vênia, 
posto que não se concebe qual a vantagem de 
compelir-se as partes, o magistrado e toda a gama 
de serventuários da justiça a manusearem, por ve-
zes, dezenas de autos versando questão absoluta-
mente idêntica, quando a mesma e única questão 
poderia ser bem resolvida em um único processo, 
o que certamente redundaria em maior celerida-
de e economia processual colimando-se maior 
efetividade na tutela jurisdicional.  

IV – Conclusão

Com tais considerações, à guisa de conclu-
são, o cotejo da jurisprudência e doutrina permite 
inferir ser inequívoca a possibilidade de litispen-
dência entre ações coletivas, porém, à mingua de 
regramento normativo, inexiste consenso quanto 
ao efeito dela decorrente, ou seja, se deve implicar 
a extinção do segundo processo ou tão-somente 
a reunião das ações, sendo, por conseguinte, um 
tema instigante a merecer maior atenção dos ope-
radores do direito na busca da solução mais ade-
quada, a qual, sob a ótica deste trabalho, fundado 
em uma visão pragmática do processo, consiste 
na aplicação das regras do CPC que conduzem à 
extinção da segunda demanda, como forma de 
prestigiar os princípios da economia e celeridade 
processuais, preordenados ao alcance da efetivi-
dade da prestação jurisdicional, insculpida no art. 
5º, LXXVIII da Carta Política de 1988.  
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DIREITO À INTIMIDADE
Juíza Federal Nilza Maria Costa dos Reis

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. DISTIN-
ÇÃO NECESSÁRIA: O STATUS E OS DIREITOS DE 
PERSONALIDADE. 3. A APREENSÃO DA PERSO-
NALIDADE COMO UM TODO MULTIFACETADO: 
UM LONGO CAMINHAR. 4. A NECESSÁRIA PRO-
TEÇÃO DA PERSONALIDADE CONTRA A EXPO-
SIÇÃO DE SUA SUBSTÂNCIA ÀS SEQUELAS DA 
SOCIEDADE DE RISCO. 5. A RELEVÂNCIA DOS 
DIVERSOS ASPECTOS DA PERSONALIDADE E O 
SURGIMENTO DA INTIMIDADE COMO DIREITO 
AUTÔNOMO. 6. CONCLUSÕES.

1. INTRODUçãO

Durante largo tempo os direitos de persona-
lidade foram postos na penumbra, esquecidos nas 
prateleiras dos estudiosos do direito, não raras ve-
zes influenciados pela oposição manifestada por 
SAVIGNY, que afirmara a inexistência de direitos 
originários, negando, em conseqüência, a possibi-
lidade de o homem ser titular de direitos sobre si 
mesmo1(1).   

Absorvendo o posicionamento, renomados 
doutrinadores também resistiram ao reconhe-
cimento desses direitos, tais como ZITELMANN, 
CROME, ENNECCERUS e OERTMANN, entre outros. 
Ao seu lado, porém, frutificaram aqueles que ca-
minharam em direção oposta, entre os quais des-
tacamos, na esfera internacional, GIERKE, KOELER, 
WINDSCHEID, FADDA E BENSA, DE CUPIS e, entre 
nós, PONTES DE MIRANDA, ORLANDO GOMES, R. 
LIMONGI FRANÇA, WALTER MORAIS, ANTÔNIO 
CHAVES e MILTON FERNANDES.        

Apontando as hesitações doutrinárias acerca 
do conceito, da natureza, do conteúdo e da exten-
são dos direitos de personalidade, agravadas pela 
“circunstância de ser heterogênea a categoria” (...) 
“e controvertida sua fundamentação”,  ORLANDO 

1 (1) SAVIGNY, apud Limongi França, Enciclopédia Saraiva de 
Direito, verbete “Direitos da Personalidade”, vol. 28, p. 144.

GOMES já afirmara que a definição desses direitos 
exigia  “o alargamento do conceito jurídico de bem, 
que lhe reconheça significação diversa da que se 
lhe atribui em Economia. Em Direito – sustentou  o 
mestre -, “toda utilidade, material ou não, que inci-
de na faculdade de agir do sujeito, constitui um bem, 
podendo figurar como objeto da relação jurídica, 
porque sua noção é histórica e não naturalista”2(2). 
Fixando essas premissas, concluiu que “Nada im-
pede, em consequência, que certas qualidades, atri-
butos, expressões ou projeções da personalidade se-
jam tuteladas no ordenamento jurídico como objeto 
de direito de natureza especial”3(3), como hoje, alias, 
é pacificamente reconhecido.

Nos termos da nossa Constituição Federal, os 
direitos da personalidade alcança uma multiplici-
dade de forma expressão da individualidade hu-
mana, tais como a honra, a imagem, a vida privada 
e a intimidade, dentre outras, atendendo, assim, 
a um sistema pluralista. Não é assim, porém, em 
todos os ordenamentos jurídicos, sendo este um 
dado que ressalta a importância de refletirmos 
sobre os perigos decorrentes da importação de 
informações do direito comparado para o plano 
do nacional, sem que façamos as devidas adequa-
ções, haja vista que neste último a privacidade e a 
honra, por exemplo, não podem albergar a intimi-
dade, já que o legislador constituinte erigiu cada 
um desses aspectos da personalidade à categoria 
de bem jurídico autônomo, como se vê no art. 5º, 
inciso X, da nossa Lei Fundamental, diversamente 
do que ocorre em outros países, especialmente 
naqueles submetidos à Common Law.

Não podemos enfrentar o direito à intimida-
de sem fazer menção, ainda que de forma abre-

2 (2) Orlando Gomes, Introdução ao Direito Civil, 6ª edição, p. 
173, Forense, Rio de Janeiro, 1979. 

3 (3) artigo Direitos da Personalidade, Revista Forense nº 216, 
pp. 05/12.
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viada, à noção dos direitos de personalidade. A 
tarefa ainda é penosa, como facilmente se conclui 
da simples leitura das obras de autores dedicados 
ao tema, nas quais imperam imprecisões, contra-
dições, divergências e obstáculos pertinentes à 
terminologia, classificação e outros aspectos rele-
vantes, razão pela qual preferimos enfrentá-la com 
base nas lições já ofertadas pelos estudiosos na-
cionais do tema. Nesta esteira, constatamos que, 
para PONTES DE MIRANDA, os “Direitos da perso-
nalidade são todos aqueles necessários à realiza-
ção da personalidade, à sua inserção nas relações 
jurídicas.”4(4), enquanto para GOFFREDO TELLES 
JR. traduzem o  “conjunto dos caracteres próprios 
de um determinado ser humano. É o conjunto dos 
elementos distintivos, que permitem, primeiro, o re-
conhecimento de um indivíduo como pessoa e, de-
pois, como uma certa e determinada pessoa”5(5).   

Analisando o assunto, ROBERTO DE RUGGIE-
RO6(6) assinala que o direito objetivo assegura ao 
homem, como pessoa, uma série de faculdades 
ou poderes, tornando-o, enfim, titular de várias 
espécies de liberdade (de ação, pensamento, po-
lítica ou civil, de associação ou religiosa, etc), cuja 
soma traduz os direitos da personalidade, para 
enfatizar, ao final, que “nem por isso se deve julgar 
que a personalidade represente um direito subjeti-
vo, quase um direito do indivíduo a ser reconhecido 
como pessoa, ou seja como sujeito. A personalidade 
é, pelo contrário, o pressuposto de qualquer direito 
subjetivo (...)”, porquanto, como observa LIMONGI 
FRANÇA,  os direitos que a protegem na verdade 
são traduzidos em  “faculdades jurídicas cujo objeto 
são os  diversos aspectos da própria pessoa do sujei-
to, bem assim da sua projeção essencial no mundo 
exterior.”7(7) 

4 (4) Tratado de Direito Privado, Borsoi, vol. 7, p. 13, 1956. 
5 (5) Telles JR., G., in Direito, política, filosofia e poesia: estudos em 

homenagem ao Prof. Miguel Reale: uma revisão dos conceitos 
de personalidade, dos direitos da personalidade e do direito do 
autor, p. 584, Saraiva, São Paulo, 1992.

6 (6) Instituições de Direito Civil, Bookseller Editora e 
Distribuidora, vol. I, p. 276, São Paulo, 1999.

7 (7) Instituições de Direito Civil, 3º Edição, p. 125, Saraiva, São 
Paulo, 2003. 

Mais recentemente, CARLOS ALBERTO BIT-
TAR8(8) considerou os direitos da personalidade 
como aqueles que são “...reconhecidos à pessoa 
humana  tomada em si mesma e em suas projeções 
na sociedade, previstos no ordenamento jurídico 
exatamente para a defesa de valores inatos no ho-
mem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a 
honra, a intelectualidade e outros tantos”, para tra-
zer ao palco da discussão o seu aspecto dúplice, 
de há muito apontado por Orlando Gomes.9(9) É 
que, como anota aquele doutrinador, quando po-
sitivados no ordenamento jurídico e visualizados 
em face do Estado, certos direitos da personalida-
de “...recebem o nome de “liberdades públicas”, mas 
quando são examinados no âmbito das relações 
travadas entre particulares e, portanto, “aprecia-
dos sob o prisma das relações privadas, esses di-
reitos chamam-se “direitos da personalidade” (...), 
parecendo-nos que, na atualidade, representam o 
último refúgio do indivíduo.  

Todos os autores modernos reconhecem a 
tormentosa via trilhada pelos direitos em comen-
to, mas são unânimes quando pugnam pela sua 
existência, aberta ao futuro, ante as ameaças do 
progresso, dos riscos decorrente do desenvolvi-
mento científico e tecnológico que multiplicam 
as exposições da pessoa às intempéries da socie-
dade contemporânea, dando lugar ao surgimento 
de instrumentos de captação de sons e imagens 
que são capazes de possibilitar e facilitar a devas-
sa indesejável da vida alheia.  É esta abertura para 
o futuro que vem enriquecendo, a cada dia, o âm-
bito de incidência dos direitos de personalidade, 
como atesta a doutrina – nacional e estrangeira – 
quando refere a existência de novas exigências de 
proteção, reveladas pelo direito à autodetermina-
ção informacional, pelo direito à ressocialização, 
pelo direito à liberdade de e para a maternidade, à 
identidade genética, além de outras. 

8 (8) Os direitos da Personalidade, 5ª edição, revista e atualizada, 
pp. 1/3, Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2001.

9 (9) (Rev. Forense nº 216, p. 7).
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2. A APREENSãO DA PERSONALIDADE 
COMO UM TODO MULTIFACETADO: 

UM LONGO CAMINHAR

Os quadros jurídicos temporalmente conso-
lidados entre nós, acompanhados pela doutrina, 
conectavam a personalidade ao art. 2º do Código 
Civil de 1916 - correspondente, com algumas va-
riações de redação, ao art.1º do atual Código Civil 
-, relevando, por consegüinte, a “aptidão genérica 
para adquirir direitos e contrair obrigações.”10(10) 

A construção e o desenvolvimento dos direi-
tos da personalidade, todavia, fizeram com que 
o vocábulo adquirisse uma dimensão conceitual 
capaz de albergar inúmeras facetas do modo pe-
culiar de ser de cada pessoa, sem romper a sua 
unidade, haja vista que, na esfera jurídica e à se-
melhança do que ocorre na psicanálise, esta há 
de ser apanhada como um todo multifacetado. A 
personalidade, portanto, não pode ser identifcada, 
simplesmente, como a aptidão genérica voltada à 
aquisição de direitos e obrigações na ordem civil 
(capacidade de direito). Sob esta ótica, considera-
mos adequado o conceito que GOFFREDO TELLES 
JÚNIOR11(11) oferece para a personalidade, quando 
enfatiza que ela “é o conjunto dos caracteres pró-
prios de um determinado ser humano. É o conjun-
to dos elementos distintivos, que permitem, pri-
meiro, o reconhecimento de um indivíduo como 
pessoa e, depois, como uma certa e determinada 
pessoa”, implicando em dizer que, nesta seara, a 
pessoa humana surge como um ser único, ímpar, 
irrepetível, e que a sua personalidade é a base da 
qual emanam todas as suas prerrogativas, possi-
bilidades, aptidões, propósitos, inclusive a de ter 
direitos e contrair obrigações na esfera jurídica. 

Em sua longa e difícil caminhada, o estudo 
dos direitos da personalidade impõe o retorno à 
experiência vivenciada na Inglaterra, quando o 

10 (10) Clóvis Beviláqua, Teoria Geral, citado por CAIO MÁRIO DA 
SILVA PEREIRA, in Instituições de Direito Civil, vol. I, 2ª edição, 
p. 155, Forense; Silvio Rodrigues, Direito Civil, vol. I, Parte Geral, 
p. 37, 7ª edição, Saraiva; José Lopes de Oliveira, Curso de Direito 
Civil, Parte Geral, p. 73, Sugestões Literárias; Marco Aurélio S. 
Viana, Curso de Direito Civil, vol. I, Parte Geral, p. 66, Del Rey.

11 (11) Milton Fernandes, ob. cit. p. 584.

Tribunal acolheu pedido formulado pela rainha 
Vitória e pelo Príncipe Albert (1849), no conhecido 
caso “Prince Albert v. Stranger”, proibindo a publi-
cação e a divulgação indesejadas de desenhos e 
gravuras feitas tão-somente para o seu entreteni-
mento e diversão, fundamentando-se, para tanto, 
no direito de propriedade. 

Assim, tanto na Inglaterra quanto na Améri-
ca, algumas projeções da personalidade (v.g. ima-
gem, privacidade) encontraram fundamento de 
proteção no direito de propriedade, fixando-se, 
então, um modelo que passou a ser adotado em 
outros países.

Em 1890, porém, esse panorama foi alterado 
por SAMUEL WARREN e LOUIS BRANDEIS, em ra-
zão de um artigo que publicaram na Harward Law 
Review, vol. IV, pp. 193 e seguintes, sob o título 
The right to privacy, fazendo surgir o caso referido 
pelos estudiosos como a primeira manifestação 
expressa do direito à reserva da vida privada, uma 
das espécies dos direitos de personalidade, alte-
rando, assim, de modo significativo, o paradigma 
até então consagrado.

Casado com a filha de um senador eleito pelo 
Estado de Massachusetts, Samuel Dennis Warren 
abria o seu lar, freqüentemente, para recepções, 
transformando-o, assim, em um alvo predileto 
para a indiscrição alheia. Incomodado, uniu-se ao 
colega Louis Dembitz Brandeis e, juntos, escreve-
ram aquele artigo, que foi transportado à Europa, 
provocando, inclusive, a alteração do art. 9° do 
Código Civil de Napoleão (1804), fato ocorrido em 
1970.12(12) 

Nasceu, então, o que a doutrina e os tribu-
nais americanos convencionaram denominar “the 
right to one´s personality”13(13), retratando o right to 
privacy ou, na expressão do Juiz COOLEY, da Su-
prema Corte Americana, o righy to be alone.

Buscando um mesmo destino, a trajetória 
dos direitos da personalidade, todavia, concreti-
zou-se através de muitos caminhos. Em alguns, a 

12 (12) Milton Fernandes, “O Direito de estar só”, Enciclopédia 
Saraiva de Direito, vol. 26, coordenação do Prof. R. Limongi 
França, pp. 142/157, Editora Saraiva, São Paulo, 1977. 

13 (13) Milton Fernandes, ob. cit., p. 106
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privacidade passou a absorver a intimidade e se 
destacou da honra; em outros, esta inúmeras ve-
zes foi utilizada para respaldar o seu próprio am-
paro e o de outros bens jurídicos, a exemplo do 
que ocorreu em nosso país com o direito à própria 
imagem, destituído de vida autônoma até o ad-
vento da atual Constituição Federal. E, malgrado 
do vazio legislativo, os tribunais pátrios souberam 
honrar o Direito e a toga, encontrando soluções 
adequadas para os conflitos instaurados nesse 
âmbito, porque, quando instados, concederam 
aos jurisdicionados a adequada proteção de mui-
tos aspectos das suas personalidade.

3. DISTINçãO NECESSÁRIA: O STATUS 
E OS DIREITOS DE PERSONALIDADE

Vivendo em sociedade, o homem trava inú-
meros e diversificados vínculos relacionais com 
os seus semelhantes e com a organização estatal, 
fazendo surgir uma série significativa de direitos 
subjetivos, ao lado dos quais vicejam algumas 
situações jurídicas, legalmente reconhecidas, 
que atingem as suas esferas individual, familiar e 
política. São os status, que não podem ser iden-
tificados nem confundidos com os direitos da 
personalidade. Estes amparam os elementos que 
singularizam cada pessoa, nas esferas física, psí-
quica e moral, assinalando o seu modo peculiar de 
ser, quando isoladamente considerada ou em co-
nexão com a sociedade, enquanto aqueles reme-
tem à “situação jurídica do indivíduo na sociedade 
política e na família”, consistindo numa “qualifica-
ção que encerra elementos da individualização da 
personalidade”14(14), conectada à capacidade, que 
influencia nas relações encetadas na sociedade e 
tem importantes reflexos nos direitos e deveres 
dela decorrentes. Sob esta ótica, como reconhecia 
o direito romano, a pessoa pode ser visualizada 
sob três distintos aspectos: o individual, o familiar 
e o político.   

De acordo com o primeiro critério (status 
individual), a pessoa é analisada segundo a sua 
condição física, fazendo emergir as distinções re-

14 (14) Orlando Gomes, ob. cit., pp. 172/173

sultantes da idade, do sexo e da saúde, como fa-
tores capazes de refletir no seu livre e consciente 
poder de agir, permitindo, então, a sua qualifica-
ção como maior ou menor, homem ou mulher, 
são ou insana. No segundo, a aferição da pessoa 
centra-se na sua condição familiar (status familiar), 
dando lugar à sua qualidade de cônjuge ou paren-
te, e, assim, a partir da primeira, poderá ser soltei-
ra, casada, separada judicialmente, divorciada ou 
viúva, ao passo que de acordo com a segunda o 
seu estado variará em consonância com o grau de 
parentesco, ou seja, com a distância de uma gera-
ção a outra, nos conduzindo à identificação da sua 
filiação (matrimonial, extraconjugal e civil) e aos 
diversos tipos de parentesco legalmente reconhe-
cidos (arts. 1.591/1.595, CC). Tem-se, finalmente, o 
terceiro estado – status político -, objeto do Direito 
Constitucional, que distingue as pessoas em na-
cionais (natos ou naturalizados) e estrangeiras.

Esses estados repercutem na capacidade ci-
vil, na aquisição e no exercício de direitos, fazendo 
emergir deveres e obrigações consentâneas com a 
sua natureza. Os direitos da personalidade, como 
vimos anteriormente, têm outra dimensão. Corres-
pondem a aspectos específicos da personalidade, 
entendida, aqui, como o modo peculiar de ser de 
cada pessoa, que radica no princípio da dignidade 
humana, fundamento da República Federativa do 
Brasil (art. 3º, inciso III, CF). (VER) Um princípio que, 
para muitos deve valer como critério supremo de 
interpretação, integração e aplicação de todo o 
Direito, tendo, portanto, uma importante função 
hermenêutica, além de impedir a edição de nor-
mas legais contrárias e assegurar a sua invocação 
direta como fundamento de uma pretensão judi-
cial, o que freqüentemente ocorrerá em um sofis-
ticado mundo prenhe de novos perigos e amea-
ças à inviolabilidade da pessoa humana.

4. A NECESSÁRIA PROTEçãO DA 
PERSONALIDADE HUMANA CONTRA 
A EXPOSIçãO DE SUA ESSÊNCIA  ÀS 
SEQUELAS DA SOCIEDADE DE RISCO

Consideramos que na sociedade atual, desti-
tuída de fronteiras seguras, mas inundada de po-
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tentes instrumentos tecnológicos que conduzem 
à eliminação de distâncias e colocam face a face, 
ou muito próximas, pessoas que jamais se encon-
traram, a mentira não raras vezes adquire foros 
de verdade. Uma verdade muitas vezes nociva, 
porque pode causar danos de difícil ou impossível 
reparação.

Vivemos, pois, em uma sociedade de risco, 
sempre expostos às intempéries da vida cotidia-
na, em cujo âmbito surgem inúmeras formas de 
violência, muitas das quais desconhecidas e que 
sequer sabemos enfrentar. Somos surpreendidos, 
freqüentemente, com o assédio de instituições fi-
nanceiras, que nos falam da “sorte que tivemos”, 
porque fomos sorteados e agraciados com de-
terminado cartão de crédito, passando, então, a 
solicitar a confirmação dos nossos dados pessoais 
com urgência e, preferencialmente, pelo telefone!  
E nós sequer tivemos ciência de como obtiveram 
esses dados que até então, ilusoriamente, consi-
derávamos submetidos ao nosso controle!

Algumas vezes, conseguimos encontrar um 
raro espaço para descansar, entre uma labuta e 
outra, encontramos um amigo e sentamos, du-
rante alguns instantes, para conversar. E aí, surge 
alguém que, ignorando as possíveis conseqüên-
cias do seu ato, dirige um celular com filmadora 
em nossa direção e, ao argumento de que preten-
dia registrar o bonito pôr de sol que vislumbra no 
horizonte, capta a nossa imagem e vai embota, 
deixando-nos impotentes!    

São meros exemplos das situações desagra-
dáveis às quais estamos submetidos no trato so-
cial, mas que servem à apreensão da exata idéia 
dos riscos a que estamos expostos diuturnamen-
te. Se nada fizermos, jamais saberemos a que des-
tinos foram encaminhados significativos aspectos 
da nossa personalidade, muitos dos quais apon-
tam para a nossa identidade e identificação. 

Alguns nada dizem. Não reagem e até anuem 
às condutas invasoras de terceiros em seu terri-
tório de reserva pessoal, especialmente quando 
o fato pode conduzi-los à notoriedade, à fama, 
ainda que momentânea e fugaz, fomentando o 
medo e a solidão de outros que preferem cami-
nhar na via oposta!

A postura resignada de aceitação às intro-
missões alheias, todavia, não pode vingar gene-
ricamente, à margem da consideração das espe-
cificidades e hábitos adotados por quem prefere 
optar pela sua adoção, sob pena de eliminação do 
verdadeiro propósito dos direitos de personalida-
de, qual seja, assegurar, fundamentalmente, a in-
violabilidade pessoal do indivíduo singularmente 
considerado.  

Atentando para esses aspectos, devemos 
afastar de nós a sensação de que sempre estamos 
expostos e também indefesos perante a curiosi-
dade alheia, pois somente assim poderemos man-
ter a nossa autenticidade. E o nosso refúgio, sem 
dúvida, somente pode ser encontrado nos direi-
tos da personalidade assegurados pelo legislador 
constituinte, porque somente através deles pode-
remos manter íntegra a nossa substância de seres 
humanos.

5. A RELEVÂNCIA DOS DIVERSOS 
ASPECTOS DA PERSONALIDADE E O 

SURGIMENTO DA INTIMIDADE COMO 
DIREITO AUTÔNOMO

Em alguns sistemas, a privacidade engloba 
diversos aspectos da personalidade, absorvendo 
em sua órbita,  por exemplo, a honra, a imagem 
e a intimidade, a exemplo do que acontece na 
América do Norte. No ordenamento jurídico pá-
trio, entrementes, cada um desses aspectos ad-
quiriu a qualidade de bem jurídico autônomo, por 
força da previsão contida no art. 5º, inciso X, da 
Constituição Federal, que garante a inviolabilida-
de da pessoa, assegurando ao titular “o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decor-
rente de sua violação”, não havendo dúvida, em 
conseqüência, de que alguém pode violar a honra 
alheia sem ferir a sua imagem, ou, deixando esta 
incólume, lesionar apenas a sua vida privada ou 
a sua intimidade, como pode malferir simultanea-
mente todos esses bens jurídicos.

A doutrina vem tentando estabelecer as pe-
culiaridades de cada um desses diferentes bens ju-
rídicos – vida privada, honra, intimidade e direito 
à própria imagem -, mas a tarefa de fixar os exatos 
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contornos da vida privada, de modo a distingui-la 
do âmbito conceitual da intimidade não é tarefa 
fácil. Alguns têm tentado realizá-la a partir da te-
oria das três esferas que, para alguns, foi engen-
drada pelo Tribunal Constitucional Alemão, com 
base em ensinamento de HUBMANN, enquanto 
para outros surgiu das lições oferecidas por dou-
trinadores alemães e italianos. Certo é que, em 
seu âmbito, tem-se três círculos concêntricos, a 
saber: o primeiro, que envolve a vida exterior; o 
segundo, que abrange a esfera de confiança, da 
fidúcia ou do crédito e, finalmente, o terceiro, de 
natureza mais estreita, agasalhando a vida íntima, 
a esfera pessoal de reserva, enfim, a área na qual 
medram os segredos.

Visualizando a autonomia dos direitos à vida 
privada e à intimidade, nos moldes fixados pelo 
art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, torna-se 
difícil, senão impossível, enquadrá-los, satisfato-
riamente, na teoria das três esferas, isto porque, 
diversamente do que ocorre em outros sistemas 
jurídicos nos quais certamente pode alcançar 
todos esses bens, o nosso ordenamento confe-
riu vida própria a determinados segredos, como 
ocorre com o sigilo profissional, a correspondên-
cia e as comunicações telegráficas, de dados e 
telefônicas, com algumas ressalvas constitucio-
nalmente estabelecidas, reconhecendo, ademais, 
disso que a vida privada não pode ser identificada 
com a intimidade.  

Enfrentando o tema, MILTON FERNANDES 
compreende a vida privada como “o direito de ex-
cluir razoavelmente da informação alheia idéias, 
fatos e dados pertinentes ao sujeito. Este poder 
jurídico atribuído à pessoa consiste, em sínte-
se, em opor-se à divulgação de sua vida privada 
e a uma investigação nesta seara. A este poder 
corresponde o dever de todas as outras pessoas 
de não divulgar a intimidade alheia e de não imis-
cuir-se nela. E é neste poder que está o conteúdo 
da intimidade.”15(15)

Esse texto foi publicado em momento ante-
rior à Constituição Federal atual, quando os con-
tornos desses dois diferentes direitos – vida priva-

15 (15) Proteção Civil da Intimidade. Saraiva, São Paulo, p. 99.

da e intimidade – eram outros, fazendo com que 
somente pudessem adquirir vida  por intermédio 
de outros bens jurídicos, notadamente da honra, 
deixando os seus titulares muitas vezes sem am-
paro.   

Na Itália, ADRIANO DE CUPIS, considerado 
um dos mais importantes teóricos dos direitos 
de personalidade, define a intimidade como “o 
modo de ser da pessoa, que consiste na exclusão 
do conhecimento de outros de tudo a que ela se 
refira”, oferecendo, assim, um conceito que pode 
não somente apanhá-la, como também alcançar 
a vida privada ou privacidade e até a esfera dos 
segredos. 

A análise desse conceito, oferecido em um 
contexto de uma realidade ultrapassada pelos 
fatos da vida, cheios de intromissões perigosas 
em territórios personalíssimos, que nem sempre 
são desejadas, demonstra a sua inadequação ao 
nosso atual sistema jurídico, pois não seria pos-
sível imaginarmos que, ao mencionar estes bens 
jurídicos separadamente, o legislador constituinte 
apenas optasse pela utilização de palavras inúteis 
ou redundantes. Não. Aqui, vale o princípio her-
menêutico que repudia qualquer conclusão neste 
sentido. No Texto Fundamental, a vida privada e 
a intimidade são bens jurídicos diversos e assim 
devem ser tratados pelo legislador ordinário.  

A par disso, como vimos, de há muito algu-
mas espécies de segredo adquiriram autonomia, 
não podendo, por conseguinte, ser exauridas, 
de modo matemático, na teoria das três esferas.
Também não podem ser solucionadas segundo as 
lições construídas sobre bases diversas daquelas 
que foram eleitas entre nós, sendo relevante ano-
tar que esta orientação também vale para a vida 
privada e a intimidade.

Tentando evidenciar esse ponto de vista, 
importa analisar, por exemplo, cinco conclusões 
extraídas da Conferência Nórdica, realizada na ci-
dade de Estocolmo, em 1967, sobre o direito à in-
timidade, quando foi mencionada a sua violação 
nas seguintes hipóteses:

“1) penetração no retraimento da soli-
dão da pessoa, incluindo-se, no caso, o  esprei-
tá-la, pelo seguimento, pela espionagem ou 
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pelo chamamento constante ao telefone;mim. 
Quanto mais eles fizerem isso, mais popular eu 
fico.”

2) gravações de conversas e tomadas de 
cenas fotográficas e cinematográficas das pes-
soas em seu circulo privado ou em circunstân-
cias íntimas ou penosas à sua moral; 

3) audição de conversações privadas por 
interferências mecânicas de telefone, microfil-
mes dissimulados deliberadamente; 

4) exploração de nome, identidade ou 
semelhança da pessoa sem o seu consenti-
mento, utilização de falsas declarações, revela-
ção de falsas declarações, revelação de falas ou 
crítica da vida das pessoas;

5) utilização em publicações, ou em ou-
tros meios de informação, de fotografias ou 
gravações obtidas sub-repticiamente nas for-
mas precedentes”.16(16)

Ora, confrontado as condutas mencionadas 
no texto antes transcrito com a atual Constituição 
Federal e, em especial, com a previsão contida 
no art. 5º, inciso X, que consagra a inviolabilida-
de da vida privada, da intimidade, da honra e da 
imagem, pensamos ser forçosa a conclusão no 
sentido de que diversos são os direitos referidos 
em seu âmbito, tornando impossível, portanto,  
exauri-los na intimidade consagrada no sistema 
jurídico pátrio.     

Com efeito, nos citados enunciados surgem, 
além de outros, o direito à palavra, à imagem, à 
honra, ao segredo e à liberdade de comunica-
ção, a revelar, de modo induvidoso, que o direito 
à intimidade não encontra disciplina similar nos 
diversos sistemas jurídicos, valendo referir, a títu-
lo de ilustração, que o “droit à la vie privée” dos 
franceses e canadenses comporta graus diversos, 
incluindo, assim, em sua esfera de incidência, os 
distintos bens jurídicos qualificamos no ordena-
mento jurídico pátrio como vida privada e intimi-
dade.   

 Enfrentando o tema, Mônica Neves Aguiar 

16 (16) in Othon Sidou, Direito à Intimidade, RT, vol. 421, nov./1970, 
p. 11, São Paulo.

da Silva Castro17(17) observa, com percuciência, que 
“...a vida privada vem elencada no mesmo rol em 
que colocada a intimidade, de modo a revelar não 
possa aquele bem ser aí entendido como gênero 
do qual a intimidade e o sigilo de dados seriam 
espécies.”   

A matéria ainda não é pacífica, mas acredi-
tamos que as soluções não podem ser tomadas a 
priori e com afastamento das peculiaridades reve-
ladas no caso concreto, haja vista que, usualmen-
te, as pessoas referem a orientação sexual como 
um componente do direito de privacidade, des-
locando-a, todavia, para o âmbito da intimidade 
quando a hipótese versa sobre um relacionamen-
to homoafetivo. Vale a privacidade para os hete-
rossexuais e a intimidade para os homossexuais? 
Se assim é, qual o lastro jurídico que autorizaria 
esta distinção? 

Refletindo sobre essas indagações, parece-
nos que o ponto nodal, aqui, é outro, e não a 
orientação sexual adotada por uma pessoa em si 
mesma. A conduta habitual do titular, logicamen-
te, poderá fornecer dados importantes para a con-
dução da solução de uma questão, em derredor 
do tema, ao direito à privacidade ou ao direito à 
intimidade, mas não há dúvida de que no atu-
al estágio da sociedade - pouco afeiçoada à real 
dimensão dos direitos da personalidade e, talvez 
também por isto, ainda muito preconceituosa 
com as orientações sexuais alheias -, esse é um 
aspecto do comportamento humano que usual-
mente transita na esfera da intimidade. Geralmen-
te quase ninguém vem a público narrar as suas 
experiências nesta seara. Há, certamente, quem o 
faça, buscando notabilizar-se através de suas faça-
nhas sexuais. 

Foi o que aconteceu, recentemente, em um 
caso no qual o STJ negou indenização à atriz PAU-STJ negou indenização à atriz PAU-
LA CARVALHO MANGA, por uso indevido de sua 
imagem pela revista Sexy, para a qual esta fizera 
um ensaio fotográfico e concedera uma entrevista 
na qual fez revelações sobre as suas intimidades 

17 (17) in Honra, Imagem, Vida Privada e Intimidade, em Colisão 
com outros Direitos, Biblioteca de Teses, Renovar, RJ e SP, p. 36, 
2002.
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sexuais e fofocas sobre os bastidores da televisão, 
mas depois ingressou com uma ação indeniza-
tória contra a editora – AR&T –, responsável pela 
utilização posterior daqueles dados, argumentan-
do que não havia autorizado a publicação de sua 
imagem de forma gratuita. Inicialmente, a em-
presa foi condenada na obrigação de pagar-lhe a 
quantia de 250 salários-mínimos e interpôs recur-
so para o TJRJ, com êxito, já que esta Corte con-
cluiu que a atriz assinara um contrato de licença 
para uso da sua imagem sem qualquer coação, daí 
porque não poderia alegar, posteriormente, que o 
procedimento era indevido. Inconformada, a atriz 
ingressou com Recurso Especial, ao qual aquela 
Corte negou provimento, oportunidade em que o 
seu eminente relator, Ministro SÁLVIO FIGUEIRE-
DO TEIXEIRA18(18) assinalou que, em razão das de-
clarações que voluntariamente prestou, a divulga-
ção das fotos da recorrente não causou nenhum 
prejuízo à sua imagem, pois quando respondeu a 
uma indagação do fotógrafo que a entrevistou na 
revista SEXY, sem desmentir a reportagem, formu-
lou as seguintes afirmações:

“Eu queria aproveitar essa entrevista para 
agradecer a todos os fotógrafos e redatores, por 
continuarem tirando fotos de mim as mais ousa-
das possíveis, escrever as coisas mais absurdas 
para chocar todo o mundo, para botar o Brasil 
inteiro a falar de mim. Quanto mais eles fizerem 
isso, mais popular eu fico.”

Temos, na hipótese, uma decisão judicial 
evidenciando a influência do comportamento 
adotado pelo próprio titular na extensão das fa-
culdades que integram o conteúdo do seu direito, 
representando, portanto, um exemplo emblemá-
tico no qual, valorizando esse aspecto, um Tribu-
nal Superior conferiu relevância à autorização pú-
blica que a recorrente concedeu aos fotógrafos e 
aos redatores, com alarde e com o firme propósito 
de alcançar a fama, pedindo-lhes que captassem 
a sua figura e escrevessem “as coisas mais absur-
das” sobre ela, tornando legítimo o afastamento 
do pleno exercício do seu direito. 

18 (18) Resp nº 230.306/RJ, in DJU de 07.08.2000, p. 113.

Certo é que, nesse contexto, “não é possível 
referenciar um universo de eventos, vivências e 
experiências invariáveis que devem ser condu-
zidas exclusivamente à privacidade/intimidade. 
Vele dizer: no domínio da publicidade, não é pos-
sível definir a privacidade e a intimidade como 
espaços de conteúdo material estabilizado e fixo. 
A isto se opõem, desde logo, a relatividade his-
tórico-cultural da privacidade e as oscilações da 
fronteira entre o público e o privado, ao ritmo das 
transformações da civilização, mas não há dúvida 
de que a privacidade/intimidade é sempre função 
da conduta, do papel e do estatuto social do res-
pectivo portador, como nos alerta MANOEL DA 
COSTA ANDRADE.19(18)  

Quiçá, seguindo a linha de intelecção desen-
volvida por esse brilhante doutrinador lusitano, na 
tutela da vida privada e da intimidade seria conve-
niente a consagração legal do delito de indiscrição, 
de modo a estabelecer sanção idônea para reduzir 
ou barrar a curiosidade alheia sobre os aspectos 
personalíssimos de terceiro, uma vez que os tipos 
comumente inseridos nos diplomas legais pátrios 
alcançam alguns aspectos, tais como, o segredo, 
mas não amparam todos os casos de ofensa à inti-
midade da pessoa humana. 

A insuficiência das normas da esfera penal 
também se manifesta em outras searas, demons-
trando que o nosso sistema normativo é inade-
quado para assegurar a inviolabilidade referida 
pelo art, 5°, inciso X, da Constituição Federal, por-
quanto a mesma conclusão pode ser extraída da 
simples leitura do atual Código Civil, que, porque, 
caminhando sentido oposto àquela  determina-
ção, às lições doutrinárias e à orientação dos tribu-
nais pátrios, ignorou os riscos da sociedade atual, 
uma vez que nem ao menos fez menção ao direito 
à intimidade, remetendo o intérprete à tarefa de 
extraí-la da vida privada, que surge no último pre-
ceito dedicado ao tema, qual seja, o art. 21, que 
tem a seguinte redação:

19 (18) Liberdade de Imprensa e Inviolabilidade Pessoal, p. 
94.
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“A vida privada da pessoa natural é invio-
lável, e o juiz a requerimento do interessado, 
adotará as providências necessárias para impe-
dir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”. 

Ora, integrando a mais restrita esfera do reca-
to, a intimidade é um direito absoluto, vale dizer, 
tem oponibilidade erga omnes e, por conseguin-
te, deve ser respeitada por todos, à semelhança do 
que ocorre com todos os demais direitos da per-
sonalidade humana, daí porque a lesão sempre 
será in re ipsa, ou seja, o prejuízo da vítima decorre 
da simples violação da sua esfera de exclusivida-
de. Sendo assim, ao desenvolver a determinação 
contida no art. 5°, inciso X, da Constituição Fede-
ral, o legislador ordinário deveria fazer expressa 
menção à intimidade da pessoa humana, vedan-
do, de logo, as intromissões ilegítimas, descabidas 
e inoportunas nessa esfera, com a antecipação, 
inclusive, de previsão da possibilidade de sua con-
cretização no interior da casa do titular e até em 
recinto público, resguardando a todos contra as 
infrações e os excessos.     

6. CONCLUSÕES

Com essas premissas, embora reconhe-
çamos que muitas das questões aqui versadas 
ainda não foram consolidadas de forma pací-
fica, não há como negar a valorização dos di-
reitos da personalidade a partir do atual Texto 
Constitucional, forçando a conclusão no senti-
do de que o centro da existência é a liberdade 
assegurada a cada ser humano de eleger quan-
do, onde e quem poderá utilizar o seu modo 
particular de ser e de viver, ante a evidente 
rejeição do modelo do homem individualis-
ta e patrimonialista, que foi substituído, com 
inúmeras vantagens, pelo homem solidário e 
humanista, vale dizer, um ser humano dota-
do da habilidade para absorver a compreensão 
da difícil arte de conviver, de dividir espaços e 
interesses, enfim, um homem que alia a sua 
liberdade à responsabilidade e através desta 
evita a angústia dos seus semelhantes, porque 
sabe o seu real significado e tem conhecimento 
das suas funestas conseqüências. Por isso, res-
peita a privacidade e a intimidade alheias, cum-

prindo as normas contidas no sistema jurídico 
e assegurando, com o seu comportamento, a 
boa convivência e a paz social que, como os 
demais, por certo também almejada.
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A RELATIVIZAçãO DA COISA JULGADA NAS AçÕES DE 
DESAPROPRIAçãO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE 

REFORMA AGRÁRIA.
Juíza Federal Substituta Olívia Mérlin Silva

Antes de adentrar no exame do tema pro-
posto, importante frisar que a questão jurídica em 
foco reveste-se de contornos excepcionalíssimos 
e somente por esta vertente pode ser aceita e le-
gitimamente estudada, sob pena de ferir irreme-
diavelmente a harmonia e a coerência do sistema 
em prejuízo ao Estado Democrático de Direito. 

Feita esta ressalva inicial que deverá norte-
ar todo o pensamento a ser desenvolvido, e com 
todas as vênias necessárias aos balizados enten-
dimentos em contrário ao que aqui será exposto, 
debruço-me no estudo da coisa julgada nas desa-
propriações por interesse social para fins de refor-
ma agrária, especialmente no que diz respeito à 
imutabilidade da justa indenização. 

De partida, volvo a atenção para o comando 
do artigo 5º, inciso XXXVI da Lei Maior, in verbis: 

“A lei não prejudicará o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Da leitura do dispositivo em foco, não há 
como olvidar que a coisa julgada traduz verdadei-
ro direito fundamental, eis que alicerce da garan-
tia constitucional da segurança jurídica. 

Em todo o caso, como todos os outros direi-
tos fundamentais insculpidos na Constituição da 
República, também esse está sujeito a tempera-
mentos quando entrar em rota de colisão com 
outras garantias constitucionais. A ponderação 
de interesses é admitida pela própria Constituição 
em seu art. 5º, inciso LIV (devido processo legal), 
por meio do princípio da razoabilidade. 

Ora, não existem garantias absolutas, ainda 
que fundamentais. Nem mesmo o direito originá-
rio e fundante à vida apresenta contorno estan-
que e imutável. Ao revés, cede lugar na hipótese 
descrita no art. 5º, inciso XLVII c/c art. 84, inciso 
XIX, ambos da Constituição (há possibilidade de 

imposição do supplicium extremun em caso de 
guerra declarada). 

Em outra vertente, parece evidente que tal 
garantia, a despeito de sua redação se referir uni-
camente à lei, também se estende ao atuar ad-
ministrativo e judicial de modo a limitar todos os 
poderes do Estado. Legislativo, Executivo e Judi-
ciário devem obediência ao direito adquirido, ao 
ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Superado esse apontamento inicial, a fixação 
de algumas premissas se faz necessária.

Com esse intuito, impera esclarecer, de pron-
to, que o Poder Judiciário existe, primordialmente, 
para garantir a estabilidade das relações sociais. 
Essa é a ratio da aplicação do direito ao caso con-
creto com a solução da lide (vale dizer, da resolu-
ção do conflito social representado por uma pre-
tensão resistida). 

Nesse contexto, o princípio da segurança ju-
rídica revela, pois, o marco fundamental da pres-
tação jurisdicional, máxima que deve permear 
toda a atuação do Estado-juiz. A garantia da pa-
cificação dos conflitos jurídico-sociais, portanto, 
somente é conquistada com o advento de uma 
decisão judicial (empregado o termo aqui lato 
sensu) – e, como tal, substitutiva da vontade das 
partes – imutável. 

Ora, perpetuar a discussão jurídico-proces-
sual, impedindo que ela se encere em definitivo 
(com a formação da coisa julgada) é também es-
tender o conflito social, fomentando a desarmo-
nia. Desse modo, forçoso concluir que apenas 
diante da imutabilidade da res judicata é que o 
Poder Judiciário garante, eficazmente, a solução 
do conflito, atingindo, então, o seu objetivo de 
pacificação social. 

É, pois, justamente diante desta constatação 
que se construiu o pensamento da absoluta so-
berania da coisa julgada, supostamente capaz de 
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transformar o preto em branco e o quadrado em 
redondo. 

Contudo, ainda que delineada esta ampla 
moldura e reconhecida a vital importância do 
princípio da segurança jurídica – colorário do ins-
tituto da coisa julgada – o certo é que, como de 
resto não ocorre com qualquer outro princípio 
ou garantia constitucional, também a esse não se 
pode emprestar contornos absolutos. 

É que, se por um lado, a ausência de definiti-
vidade na solução dos conflitos agride a harmonia 
social perseguida pelo Poder Judiciário, de ou-
tro, também a perpetuação de resolução judicial 
incompatível com a Lei Maior – e, portanto, com 
os ditames de justiça erigidos pelo Poder Consti-
tuinte – ofende violentamente a estabilidade das 
relações sociais1. 

Dessa forma, nesta última hipótese, dês que 
emoldurada por contornos excepcionalíssimos, 
vêm admitindo, doutrina e jurisprudência, a relati-
vização da coisa julgada. 

O tema, por óbvio, é por demais tormentoso, 
na exata medida em que é tênue a linha divisória 
que resguarda o princípio da segurança jurídica 
na configuração das hipóteses de exceção. Ora, na 
mesma medida em que estabilizar uma injustiça 
(inconstitucionalidade) é caminhar na contramão 
da harmonização das relações sociais, relativizar 
desordenadamente decisões judiciais – predesti-
nadas à imutabilidade – é atentar contra o próprio 
sistema. Aqui vale o apontamento de que todas as 
correntes existentes em derredor da relativização 
da coisa julgada são uníssonas em pregar o enor-
me prejuízo decorrente da relativização indiscri-
minada das decisões judiciais.  

Feitas estas considerações, forçoso concluir 
que apenas em hipóteses excepcionais é possível 
se admitir a relativização da coisa julgada. Noutras 
palavras: somente quando a estabilização da de-
cisão judicial se mostrar afrontosa à harmonia so-
cial por abrigar em seu bojo disposição contrária 
à Constituição é que se admitirá sua relativização. 

1 “A ordem constitucional não tolera que se eternizem injustiça a 
pretexto de não eternizar litígios” Cândido Rangel Dinamarco. 

Com efeito, o princípio da segurança jurídica, au-
torizador da formação da coisa julgada, em deter-
minadas circunstâncias, não pode se opor à idéia 
de justiça.2 

No particular, calha invocar as lições do ilus-
tre Cândido Rangel Dinamarco quanto à relativiza-
ção da coisa julgada, para quem: “... Propõe-se ape-
nas um trato extraordinário destinado a situações 
extraordinárias com o objetivo de afastar absurdos, 
injustiças flagrantes, fraudes e infrações à Cons-
tituição – com a consciência de que providências 
destinadas a esse objetivo devem ser excepcionais 
quanto é a ocorrência desses graves inconvenien-
tes. Não me move o intuito de propor uma insensata 
inversão para que a garantia da coisa julgada pas-
sasse a operar em casos raros e a sua infringência se 
tornasse regra geral...”. 

A questão adquire contornos específicos nos 
feitos expropriatórios em razão da máxima cons-
titucional da justa indenização, insculpida no art. 
1843, e da moralidade pública, prevista no artigo 
374, ambos do Texto Constitucional. 

Como é cediço, a desapropriação por inte-
resse social para fins de reforma agrária destina-se 
a dar cumprimento ao compromisso constitucio-
nalmente assumido de harmonizar o direito de 
propriedade com a crescente e inafastável ne-
cessidade de se garantir a função social dos bens, 
especialmente da propriedade rural. Revela-se, 
neste cenário, a desapropriação, como sanção aos 
senhores de terras ociosos em afrontoso descom-
passo com os anseios sociais. 

Se a Carta Política de 1988 garante o direito 
de propriedade (artigo 5º, inciso XXII) ao mesmo 
tempo em que impõe o atendimento à função so-

2 Coisa julgada inconstitucional. Coordenador Carlos Valder do 
Nascimento. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. 

3 Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para 
fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo 
sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos 
da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, 
resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano 
de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

4 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: (Redação da EC n. 19/98)
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cial (artigo 5º, inciso XXIII), por certo que a exigên-
cia de prévia e justa indenização nas hipóteses de 
desapropriação (artigo 5º, inciso XXIV) revela a co-
erência do sistema: garante-se a aplicação da san-
ção (em atenção aos reclames sociais) e, de igual 
sorte, o direito de propriedade consubstanciado 
no pagamento da prévia e justa indenização. 

Nas lições há muito traçadas pelo eg. Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região, a noção de jus-
ta indenização é aquela que garante o pagamen-
to de um preço que traduz uma operação branca, 
sem enriquecer ou empobrecer o proprietário ex-
propriado (precedentes: AC 2002.36.00.008268-2/
MT, AC 2005.37.02.000397-2/MA e AC 
2004.33.00.015441-2/BA).  

Ora bem, como já o dissemos, a justa indeni-
zação é aquela capaz de recompor integralmen-
te o patrimônio do expropriado diante da perda 
compulsória da propriedade por interesse social 
para fins de reforma agrária. Por outro modo de 
dizer, a indenização para ser justa deve seguir os 
balizamentos metodológicos da Lei n. º 8.629/93 a 
fim de expressar o valor do bem no mercado imo-
biliário. 

Parece evidente a necessidade de se reco-
nhecer, neste ponto, que o valor de mercado não 
é fixo, mas se insere dentro de um intervalo do 
que seja razoável para indenização do bem em 
atenção às suas características e localização. Esta 
constatação, no entanto, não é suficiente para 
impedir a análise de indenizações fixadas muito 
além ou aquém daquele valor de mercado. É que, 
malgrado exista uma zona cinzenta do que repre-
senta a justa indenização, há diversas outras zonas 
em que é impossível não reconhecer o desacerto 
dos parâmetros fixados e é justamente nestas hi-
póteses em que a garantia constitucional da coisa 
julgada entra em rota de colisão com a justa inde-
nização. 

Com efeito, não há hierarquia absoluta entre 
as normas constitucionais de modo que não se 
pode pretender, nestes casos excepcionais, fazer 
prevalecer a coisa julgada, mesmo que em flagran-
te prejuízo para a justa indenização que deveria 
albergar. Nestas hipóteses, há necessidade de re-

visão – não do título judicial como um todo – mas 
dos montantes fixados para o bem expropriado. 

Forçoso reconhecer, então, que o resultado 
prático da ponderação entre a coisa julgada for-
mada em feitos expropriatórios que abriga em 
seu bojo valor muito superior ou inferior ao de 
mercado para o bem desapropriado e a justa in-
denização não ofende a axiologia perfilhada pela 
Lei Maior. 

Neste mesmo sentido há alguns precedentes 
do Superior Tribunal de Justiça em que se avista 
a ponderação da coisa julgada com o real atendi-
mento da justa indenização, senão vejamos: 

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. 
SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. FASE 
EXECUTÓRIA. NOVA AVALIAÇÃO. DETERMINA-
ÇÃO DE OFÍCIO. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS 
DA MORALIDADE E DA JUSTA INDENIZAÇÃO.

1. Recurso especial intentado contra 
acórdão que, apoiando decisão monocrática 
designadora de nova perícia na área objeto 
de ação expropriatória, em fase de execução, 
repeliu argumentos de ofensa ao instituto da 
coisa julgada.

2. A desapropriação, como ato de inter-
venção estatal na propriedade privada, é a for-
ma mais drástica de manifestação do poder de 
império, isto é, da soberania interna do Estado 
sobre os bens existentes no território nacional, 
sendo imprescindível a presença da justa inde-
nização como pressuposto de admissibilidade 
do ato expropriatório.

3. Não obstante em decisão anterior já 
transitada em julgado se haja definido o valor 
da indenização, diante das peculiaridades do 
caso concreto não se pode acolher a invoca-
ção de supremacia da coisa julgada. O aresto 
de segundo grau levou em consideração fatos 
e circunstâncias especiais da lide a indicarem a 
ausência de credibilidade do laudo pericial.

4. Perfeita razoabilidade em ato judicial 
de designação de nova perícia técnica no in-
tuito de se aferir, com maior segurança, o valor 
real no mercado imobiliário da área em litígio 
sem prejudicar qualquer das partes envolvidas. 
Resguarda-se, nesse atuar, maior proximidade 
com a garantia constitucional da justa inde-
nização, seja pela proteção ao direito de pro-
priedade, seja pela preservação do patrimônio 
público.
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5. Em face dos fatores valorativos, a força 
probatória das perícias técnicas é inestimável, 
colaborando no sentido jurídico de que a de-
sapropriação se consuma nos limites da lega-
lidade.

6. Inocorrência de violação aos preceitos 
legais concernentes ao instituto da res judica-
ta. Conceituação dos seus efeitos em face dos 
princípios da moralidade pública e da seguran-
ça jurídica.

Confirmação do acórdão que apoiou as 
determinações construídas pelo magistrado 
de 1ª instância no sentido de valorizar prova 
pericial, aproximando-se ao máximo da reali-
dade dos fatos.

7. Recurso especial parcialmente conhe-
cido e, nessa parte, improvido.

(REsp 499.217/MA, Rel. Ministro  JOSÉ 
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
22/06/2004, DJ 05/08/2004 p. 187)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. 
FASE EXECUTÓRIA. DETERMINAÇÃO DE NOVA 
AVALIAÇÃO. FIXAÇÃO DA TERRA NUA IN-
CLUINDO A COBERTURA FLORÍSTICA. ART. 12 
DA LEI 8.629/93.

1. Recurso especial intentado contra 
acórdão, exarado em agravo de instrumento, 
que reformou decisão monocrática designa-
dora de nova perícia na área objeto da ação 
expropriatória, em fase de execução, por en-
tender que o juiz de primeiro grau elevou pre-
missa fática equivocada quanto aos cálculos, 
para chegar à conclusão adotada.

2. A desapropriação, como ato de inter-
venção estatal na propriedade privada, é a for-
ma mais drástica de manifestação do poder de 
império, sendo imprescindível a presença da 
justa indenização como pressuposto de admis-
sibilidade do ato expropriatório.

3. Posicionamento do Relator: filiação à 
corrente que entende ser impossível a res judi-
cata, só pelo fundamento de impor segurança 
jurídica, sobrepor-se aos princípios da morali-
dade pública e da razoabilidade nas obrigações 
indenizatórias assumidas pelo Estado. Esse 
pensamento não nega a proteção do direito 
subjetivo de qualquer uma das partes, pelo 
contrário, a sua preservação apresenta-se devi-
damente fortalecida quando a decisão operan-
te da coisa julgada vivifica sem qualquer ata-
que a princípios maiores constitucionais e que 
se refletem na proteção da cidadania.

4. Há razoabilidade em ato judicial de de-
terminação de nova perícia técnica no intuito 
de se aferir, com maior segurança, o valor real 
no mercado imobiliário da área em litígio sem 
prejudicar qualquer das partes envolvidas. Res-
guarda-se, nesse atuar, maior proximidade com 
a garantia constitucional da justa indenização, 
seja pela proteção ao direito de propriedade, 
seja pela preservação do patrimônio público.

5. Inobstante em decisão anterior já tran-
sitada em julgado se haja definido o valor da 
indenização, é diante das peculiaridades do 
caso concreto que se pode estudar a necessi-
dade da realização de nova avaliação.

6. Reforma do acórdão que afastou a de-
signação de nova perícia.

7. Recurso especial provido.

(REsp 602.636/MA, Rel. Ministro  JOSÉ 
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
06/05/2004, DJ 14/06/2004 p. 178)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
DÚVIDAS SOBRE A TITULARIDADE DE BEM 
IMÓVEL INDENIZADO EM AÇÃO DE DESAPRO-
PRIAÇÃO INDIRETA COM SENTENÇA TRANSI-
TADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA JUSTA IN-
DENIZAÇÃO.

RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA.

1. Hipótese em que foi determinada a 
suspensão do levantamento da última parce-
la do precatório (art. 33 do ADCT), para a rea-
lização de uma nova perícia na execução de 
sentença proferida em ação de desapropriação 
indireta já transitada em julgado, com vistas à 
apuração de divergências quanto à localização 
da área indiretamente expropriada, à possível 
existência de nove superposições de áreas de 
terceiros naquela, algumas delas objeto de ou-
tras ações de desapropriação, e à existência de 
terras devolutas dentro da área em questão.

2. Segundo a teoria da relativização da 
coisa julgada, haverá situações em que a pró-
pria sentença, por conter vícios insanáveis, será 
considerada inexistente juridicamente. Se a 
sentença sequer existe no mundo jurídico, não 
poderá ser reconhecida como tal, e, por esse 
motivo, nunca transitará em julgado.

3. “A coisa julgada, enquanto fenômeno 
decorrente de princípio ligado ao Estado De-
mocrático de Direito, convive com outros prin-
cípios fundamentais igualmente pertinentes. 
Ademais, como todos os atos oriundos do Esta-
do, também a coisa julgada se formará se pre-
sentes pressupostos legalmente estabelecidos. 
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Ausentes estes, de duas, uma: (a) ou a decisão 
não ficará acobertada pela coisa julgada, ou (b) 
embora suscetível de ser atingida pela coisa jul-
gada, a decisão poderá, ainda assim, ser revista 
pelo próprio Estado, desde que presentes mo-
tivos preestabelecidos na norma jurídica, ade-
quadamente interpretada.” (WAMBIER, Tereza 
Arruda Alvim e MEDINA, José Miguel Garcia. ‘O 
Dogma da Coisa Julgada: Hipóteses de Relati-
vização’, São Paulo: Editora Revista dos Tribu-
nais, 2003, pág. 25) 4. “A escolha dos caminhos 
adequados à infringência da coisa julgada em 
cada caso concreto é um problema bem menor 
e de solução não muito difícil, a partir de quan-
do se aceite a tese da relativização dessa auto-
ridade - esse, sim, o problema central, polêmi-
co e de extraordinária magnitude sistemática, 
como procurei demonstrar. Tomo a liberdade 
de tomar à lição de Pontes de Miranda e do le-
que de possibilidades que sugere, como: a) a 
propositura de nova demanda igual à primeira, 
desconsiderada a coisa julgada; b) a resistên-
cia à execução, por meio de embargos a ela 
ou mediante alegações incidentes ao próprio 
processo executivo; e c) a alegação incidenter 
tantum em algum outro processo, inclusive 
em peças defensivas.” (DINAMARCO, Cândido 
Rangel. ‘Coisa Julgada Inconstitucional’ — Co-
ordenador Carlos Valder do Nascimento - 2ª 
edição, Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, 
págs. 63-65) 5. Verifica-se, portanto, que a des-
constituição da coisa julgada pode ser perse-
guida até mesmo por intermédio de alegações 
incidentes ao próprio processo executivo, tal 
como ocorreu na hipótese dos autos.

6. Não se está afirmando aqui que não 
tenha havido coisa julgada em relação à titu-
laridade do imóvel e ao valor da indenização 
fixada no processo de conhecimento, mas que 
determinadas decisões judiciais, por conter 
vícios insanáveis, nunca transitam em julga-
do. Caberá à perícia técnica, cuja realização foi 
determinada pelas instâncias ordinárias, de-
monstrar se tais vícios estão ou não presentes 
no caso dos autos.

7. Recurso especial desprovido.

(REsp 622405/SP, Rel. Ministra  DENI-
SE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
14/08/2007, DJ 20/09/2007 p. 221)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DE-
CLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDA-
DE. (PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊN-

CIA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 
DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, 
EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTA VIO-
LAÇÃO DA COISA JULGADA.).

1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, 
contradição, obscuridade ou erro material, não 
há como prosperar o inconformismo, cujo real 
objetivo é a pretensão de reformar o decisum, 
o que é inviável de ser revisado em sede de 
embargos de declaração, dentro dos estreitos 
limites previstos no artigo 535 do CPC.

2.  Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, 
quando o Tribunal de origem pronuncia-se de 
forma clara e suficiente sobre a questão posta 
nos autos, cujo decisum revela-se devidamen-
te fundamentado.

Ademais, o magistrado não está obriga-
do a rebater, um a um, os argumentos trazidos 
pela parte, desde que os fundamentos utiliza-
dos tenham sido suficientes para embasar a 
decisão.

3.  Determinação, em sede de execução 
de sentença, após inúmeras reaberturas de cál-
culos parcelados, de realização de nova perícia 
para fins de correção do cálculo da indeniza-
ção, na forma das Súmulas 12 e 102 do STJ, em 
data posterior ao trânsito em julgado do deci-
sum na ação de desapropriação indireta, admi-
tindo-se a cumulação de juros compensatórios 
e moratórios na desapropriação, com os quais 
não concorda o recorrente.

4. Deveras, não obstante, por força de lei, 
art. 293 do CPC, os juros sejam considerados 
pleitos implícitos, é assente que a coisa julgada 
é qualidade consubstanciada na imutabilidade 
do acertamento ou da declaração contida na 
sentença,  no que pertine à definição do direito 
controvertido.

5. Consectariamente, erros materiais 
ou a superestimação intencional do valor da 
“justa indenização” escapam do manto da 
coisa julgada, como cediço na jurisprudência 
do próprio STJ que admite, sem infringência 
da imutabilidade da decisão, a atualização do 
quantum debeatur no processo satisfativo.

6. Precedente do STF no Recurso Extraor-
dinário n.º 111.787/GO, Rel. Min. Célio Borja, DJ 
de 13.09.1991.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 557.545/RS, Rel. Minis-
tro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
14/11/2006, DJ 30/11/2006 p. 150)
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O eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião também já teve oportunidade de se de-
bruçar sobre a matéria:

PROCESSUAL - DESAPROPRIAÇÃO - NOVA 
PERICIA: POSSIBILIDADE – COISA JULGADA : 
NÃO OCORRÊNCIA - PRECEITO CONSTITUCIO-
NAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO: ATENDIMENTO 
- AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O preceito constitucional da Jus-
ta Indenização deve ser observado nos dois 
sentidos: não se pode deixar o expropriado 
desprotegido em relação ao justo valor da in-
denização pela desapropriação da sua terra, 
como também não se pode perder de vista o 
interesse do Estado

contra indenizações que não reflitam o 
valor justo da terra.

2. A realização de nova prova pericial 
para avaliação de terra nua em fase de execu-
ção de sentença expropriatória, para o fim de 
que se observe o preceito constitucional da 
justa indenização, não fere a coisa julgada.

3. Agravo de instrumento não provido.

4. Processo recebido em Gabinete em 
18/12/2001 para lavratura do acórdão. Peças 
liberadas pelo Relator em 18/12/2001 para pu-
blicação do acórdão.

(AG 1999.01.00.090688-4/MA, Rel. Juiz 
Luciano Tolentino Amaral, Terceira Turma,DJ 
p.26 de 08/02/2002)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. 
INTERESSE SOCIAL. COISA JULGADA. EXECU-
ÇÃO DE SENTENÇA. NOVA PERÍCIA.

1. Se é verdade que tem a jurisprudência 
admitido, excepcionalmente, em virtude do 
transcurso do tempo e procrastinação do pa-
gamento da indenização, a realização de nova 
perícia, por não mais representar o preço justo 
do imóvel expropriado, também não se pode 
negar o cumprimento do referido princípio 
constitucional, negando a sua realização, sob 
o mesmo fundamento de desrespeito à coisa 
julgada, quando resultar evidenciado o enri-
quecimento ilícito do expropriado.

2. Hipótese em que a necessidade de 
nova perícia não restou demonstrada.

3. Agravo de instrumento provido.

4. Agravo regimental prejudicado.

(AG 1999.01.00.086131-2/MA, Rel. Juiz 
Mário César Ribeiro, Quarta Turma,DJ p.79 de 
20/06/2001

Neste cenário, intuitivo perceber que é a 
excepcionalidade do caso concreto – em que se 
verifique a vulneração da justa indenização, como 
enriquecimento indevido de uma das partes com 
ofensa da moralidade administrativa – o elemen-
to justificador da singularidade da relativização da 
coisa julgada então formada – frise-se, unicamen-
te no que diz respeito ao montante indenizatório, 
devendo ser preservadas todas as demais disposi-
ções, a exemplo dos juros moratórios, compensa-
tórios e da correção monetária – com a realização 
de nova prova pericial (avaliação do imóvel expro-
priado). 

A ponderação que ora se defende visa a res-
guardar a integridade dos valores protegidos pela 
Constituição da República. Ora, o sistema cons-
titucional não tolera atos concretizadores de in-
constitucionalidades/ilegalidades que culminam 
por gerar grave situação de insegurança e intran-
qüilidade social.

Não encontra respaldo na Constituição a 
imutabilidade (e cumprimento) de sentença que 
ofenda o princípio constitucional do justo preço 
na desapropriação. É que a execução de sentença 
revestida pela coisa julgada que ampare a fixação 
da indenização em montante muito superior ao 
valor de mercado do imóvel – seja por acolher 
valor fruto de metodologia incorreta, seja em ra-
zão da inclusão de parcela indevida, a exemplo da 
indenização em separado da cobertura florestal 
quando não explorada ou mesmo de benfeitorias 
inexistentes – ofende gravemente a Constituição, 
notadamente o princípio do justo preço e da mo-
ralidade administrativa. 

Impera ressaltar, ainda, que a ofensa à máxi-
ma constitucional da justa indenização tanto pode 
ter por causa a fixação da indenização em valores 
muito superiores aos de mercado, como também 
em montante muito inferior àquele praticado e, 
portanto, incapaz de garantir a reposição adequa-
da do patrimônio do expropriado. 

Destarte, também a fixação da indenização 
em valor muito inferior ao devido – pela descon-
sideração, por exemplo, de benfeitorias ou de ca-
racteres relevantes do imóvel ou ainda em razão 
da procrastinação absurda do feito pelo Poder 
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Público – vulnera, igualmente, o preceito consti-
tucional da justa indenização.  

Esse, inclusive, o raciocínio utilizado pelo 
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 
93.412-0 quando admitiu a realização de nova 
prova pericial em razão da paralisação injustifica-
da da desapropriação por conta do extravio dos 
autos. Confira-se a ementa desse julgado: 

DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO 
(ATUALIZAÇÃO). EXTRAVIO DE AUTOS. NOVA 
AVALIAÇÃO. COISA JULGADA. NÃO OFENDE 
A COISA JULGADA A DECISÃO QUE, NA EXE-
CUÇÃO, DETERMINA NOVA AVALIAÇÃO PARA 
ATUALIZAR O VALOR DO IMÓVEL, CONSTANTE 
DE LAUDO ANTIGO, TENDO EM VISTA ATEN-
DER A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA JUSTA 
INDENIZAÇÃO, PROCRASTINADA POR CULPA 
DA EXPROPRIANTE. PRECEDENTES DO STF. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECI-
DO (grifamos – RE 93.412/SC – Santa Catarina. 
Relator: Min. Clóvis Ramalhete. Julgamento em 
04/05/1982. Primeira Turma). 

De igual forma, no julgamento do RE 68.608 
o STF admitiu a realização de nova prova pericial 
em razão do longo tempo decorrido desde a fi-
xação da indenização por sentença sem que tal 
redundasse no pagamento dos valores devidos, 
senão vejamos: 

DESAPROPRIAÇÃO INICIADA EM 1948 
E QUE, DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS, 
AINDA NÃO EFETUARA A EXPROPRIANTE O 
PAGAMENTO DO PREÇO E NEM SE IMITIR NA 
POSSE DO IMÓVEL. 2- AÇÃO VISANDO OBTER 
NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, JULGADA PRO-
CEDENTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA, DADO O 
ABUSO DO ESTADO, PROCRASTINANDO, POR 
CERCA DE UM DECENIO, A SOLUÇÃO FINAL DA 
EXPROPRIAÇÃO E TORNANDO ILUSORIA A GA-
RANTIA INDIVIDUAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO, 
MEDIANTE PREVIO PAGAMENTO EM DINHEI-
RO. 3 - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL NO SENTIDO DE QUE, JA ANTES DA 
VIGENCIA DA L. N. 4686/65, ORDENAVA A SU-
PREMA CORTE NOVA AVALIAÇÃO QUANO O 
LAUDO ERA ANTIGO E O EXPROPRIANTE PRO-
CRASTINARA O PAGAMENTO. 4 - RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO (RE n. º 
68608/GB – Guanabara. Relator: Min. Barros 
Monteiro. Julgamento em 07/11/1969. Primei-
ra Turma). 

O tema já foi objeto de análise pelo Superior 
Tribunal de Justiça que também prestigiou a má-
xima constitucional da justa indenização quando 
o montante expropriatório se apresentou insufi-
ciente para garantir a recomposição do patrimô-
nio do expropriado: 

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.

UTILIDADE PÚBLICA. NOVA PERÍCIA. 
SUBSTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. JUSTA 
INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA.

1. A realização de uma nova avaliação 
pericial - dos bens objeto da desapropriação 
- em substituição da aplicação dos índices de 
correção monetária é possível quando está 
for a única forma de realizar o comando cons-
titucional da justa indenização. Precedentes: 
(RE 105.012-RN, Min. Rel. Néri da Silveira, DJ. 
01.07.1988; RE. 93412/SC, Rel. Min. Clóvis Ra-
malhete, DJ. 04.05.1982; REsp 37085/SP, Rel. 
Ministro Demócrito Reinaldo, DJ 20.06.1994; 
REsp 439878/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Hum-
berto Gomes de Barros, DJ 05.04.2004) 

2. Nesse sentido, já decidiu o Pretório 
Excelso: “Desapropriação. Terrenos da atual 
Base Aérea de Parnamerim, em Natal, RN. Li-
quidação de sentença. Determinação de nova 
avaliação.

Hipóteses em que o STF tem admitido 
nova avaliação, não obstante, em decisão an-
terior, já transita em julgado, se haja definido 
o valor da indenização. Diante das peculiari-
dades do caso concreto, não se pode acolher 
a alegação constante do recurso extraordiná-
rio de ofensa, pelo acórdão, ao art. 153, § 3º, 
da Constituição Federal, em virtude do de-
ferimento de nova avaliação dos terrenos. O 
aresto teve presentes fatos e circunstâncias 
especiais da causa a indicarem a injustiça da in-
denização, nos termos em que resultaria da só 
aplicação da correção monetária, a contar da 
Lei nº 4.686/1965, quando a primeira avaliação 
aconteceu em 1957. Critério a ser seguido na 
nova avaliação. Decreto-Lei nº 3365/1941, art. 
26. (...)”. (RE 105.012-RN, Min. Rel. Néri da Silvei-
ra, DJ. 01.07.1988).

3. Em hipótese análoga a dos autos, o 
E. Min. Rafael Mayer proferiu voto-vista no RE. 
93412/SC nos seguintes fundamentos: “(...) 
Nessas circunstâncias, estou em que se deva 
adotar critério que não o de simples correção 
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monetária, mas o de nova avaliação, com o que 
se estará cumprindo integralmente o manda-
mento constitucional da justa indenização, e 
sobrepondo ao trato abstracionista e moneta-
rista o obséquio ao fenômeno econômico real 
que pode envolver elementos concretos que 
escapam àquele.

Esse entendimento traz o ensosso desta 
Corte, em precedentes que não consideram 
ofensiva da coisa julgada a decisão que de-
termina se atualize o valor do imóvel desa-
propriado quando se trata de laudo antigo e 
a expropriante procrastinou o pagamento da 
indenização (RE 65.395, Pleno, RTJ 52/711; RE 
68.608, RTJ 54/376; RE 78.506, RTJ 73/892; ERE 
54.221, Pleno, RTJ 34/91), embora deva reco-
nhecer que os há em sentido contrário (...)” 4. 
In casu, a excepcionalidade restou caracteri-
zada pela ausência de comprovação de paga-
mento do ofício precatório expedido em maio 
de 1959; pela impossibilidade de aplicação da 
correção monetária no período anterior à vi-
gência da Lei 4.686/65; bem como pelo trans-
curso de tempo entre a avaliação, em 1954, até 
o pagamento, que ainda não se teve prova de 
sua realização.

5. O valor da indenização será contempo-
râneo à avaliação, nos termos do art. 26, do De-
creto n.º 3.365/41. Precedentes: REsp 866.195/
GO, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 01.02.2007; 
REsp 283.321/SP, Rel.Ministro Francisco Peça-
nha Martins, DJ 19.02.2001.

6. “É inadmissível o recurso extraordiná-
rio, quando não ventilada na decisão recorrida, 
a questão federal suscitada.” (Súmula 282/STF) 
7. “O ponto omisso da decisão, sobre o qual 
não foram opostos embargos declaratórios, 
não pode ser objeto de recurso extraordinário, 
por faltar o requisito do prequestionamento.” 
(Súmula 356/STJ) 8. Recurso especial parcial-
mente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp 849.475/SP, Rel. Ministro  LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 
18/12/2008)

Ora bem. Vedar a possibilidade de revisão 
desses tipos de sentenças é o mesmo que admitir 
que decisão judicial de que não caiba mais recurso 
possa validamente ofender preceito constitucio-
nal. Não se harmoniza com o Estado Democrático 
de Direito a possibilidade de ofensa, pelo Poder 
Judiciário, aos ditames constitucionais. Com efei-
to, todos os atos e decisões do Poder Público – aí, 

por óbvio, incluído o Poder Judiciário – devem 
respeito absoluto à Constituição. 

A impossibilidade de revisão nas hipóteses já 
aventadas importa em admitir que o Poder Judici-
ário ofenda a vontade popular soberana – expres-
sada por meio de seus delegados na Carta Maior 
– com a perpetuação da ilegalidade/inconstitu-
cionalidade em detrimento do Estado Democráti-
co de Direito. 

Por outro modo de examinar a questão, o 
Poder Judiciário ficaria imune ao exame da cons-
titucionalidade de seus atos, ao contrário do que 
ocorre com o Executivo e o Legislativo. Ora, é jus-
tamente o Poder Judiciário que faz prevalecer a 
Lei Maior em detrimento de atos inconstitucionais 
do Legislativo e do Executivo, de modo que seria 
incongruente que ficasse, ele mesmo, alheio aos 
limites traçados pela Carta Magna. 

Assim, mesmo no exercício da função pri-
mordial da jurisdição – estabilização das relações 
sociais, paz social – não está dispensado ao Poder 
Judiciário da observância dos parâmetros consti-
tucionais da indenização que há de ser justa, sem 
empobrecer ou enriquecer o proprietário expro-
priado, sob pena de ofensa aos princípios consti-
tucionais. 

Casos existem, portanto, em que a segu-
rança não mais se encontra na definitividade da 
resolução imposta autoritariamente ao conflito. 
O prejuízo resultante para a sociedade e para a 
ordem jurídica com a solução construída no pro-
cesso é de tal monta que faz deslocar a segurança 
da sua residência habitual – a resolução definitiva 
dos conflitos – para outra que é mesmo inerente 
à própria existência do Direito: a estabilização das 
relações sociais (paz social). Ora, apenas com a ra-
zoabilidade das sentenças e, por conseguinte, dos 
efeitos e conseqüências práticas delas resultantes 
é que se garante a estabilização das relações so-
ciais. Fora disso, se está a perpetuar uma incons-
titucionalidade. 

Não se está, com isso, querendo negar os pe-
rigos evidentes e amplamente divulgados da revi-
são atípica da coisa julgada. É impossível vendar 
os olhos ao óbvio: tal revisão é delicada e extre-
mamente tormentosa, mas não por isso deixa de 
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se revelar, em alguns casos excepcionais, vital ao 
próprio Estado Democrático de Direito. 

Do contrário, estar-se-ia admitindo a possibi-
lidade de perpetuação de injustiças flagrantes sob 
o fundamento de que há necessidade de garan-
tir a segurança das relações jurídicas por meio da 
imutabilidade, sob o manto – sagrado e intocável 
– da segurança. E tal conclusão, convenho, não 
encontra amparo na Carta Política de 1988 ou na 
noção mesmo de Estado Democrático de Direito.

A partir de tudo quanto exposto, a conclu-
são que se impõe é a da necessidade de revisitar o 
instituto da coisa julgada de modo a permitir uma 
nova leitura do tema, mais consentânea com a re-
alização do processo justo, o que nos feitos expro-
priatórios se traduz pela própria prevalência da 
garantia constitucional de justa indenização. 
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O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE (MÁXIMA EFICÁCIA) E O 
MANDADO DE INJUNçãO

Juiz Federal Substituto Pablo Zuniga Dourado

Sem dúvida uma das mais difíceis tarefas do 
hermeneuta do direito moderno é a de interpretar 
a Constituição.

Nada obstante se configurar norma jurídica, 
as Constituições trazem dispositivos cujo conte-
údo envolve não só comandos normativos, mas 
opções fundamentais de um Estado e de uma so-
ciedade em determinada época histórica. É dizer: 
são preenchidas por valores fundamentais e prin-
cípios essenciais a uma determinada nação1.

As peculiaridades da interpretação consti-
tucional são tão evidentes que se pode sustentar 
uma guinada no próprio entendimento da Ciência 
do Direito. O Direito Civil que ocupava o núcleo 
de construção dos institutos jurídicos sucumbe 
ao princípio da supremacia constitucional, cuja 
evidência exsurge com o Constitucionalismo. O 
estudo do direito passa a ter como institutos pri-
mordiais os constitucionais.

Diante da complexidade da constituição, 
o Positivismo Jurídico expõe sua deficiência nas 
respostas dos problemas. O jus filósofo americano 
Ronald Dworkin2, foge da tradição positivista de 
hermenêutica, que dominou o universo da cultura 
jurídica no século XIX e em boa parte do século 
XX, e compõe uma nova linha de pensamento que 
se pode denominar pós-positivista. 

1 Na verdade, a doutrina sustenta que a interpretação 
contemporânea deve levar em consideração a distinção 
entre enunciado normativo e norma jurídica. O primeiro é 
previsto nos textos constitucionais de forma abstrata, carente 
de concretização. A concretização só ocorre por meio de 
interpretação, assim, a norma jurídica se completa. É dizer a norma 
jurídica é o produto do enunciado normativo interpretado. Nesse 
sentido, o intérprete tem o papel de criar a norma jurídica, por 
meio de interpretação. Possui papel fundamental na criação do 
direito. (BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional 
Contemporâneo. Os conceitos fundamentais e a construção do 
novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009). 

2 DWORKIN, Ronald, O Império do Direito; trad. Jefferson Luiz 
Camargo – São Paulo: Martins Fontes, 1999.

No campo da hermenêutica, essa nova orien-
tação teórica, de forma geral, rejeita a idéia de que 
a interpretação jurídica resume-se à identificação 
de um sentido prévio e único contido na norma 
que precisa ser descoberto pelo intérprete, sem 
acréscimos de significado, supondo possível que 
as decisões sejam fruto exclusivamente de uma 
operação lógico-formal, o silogismo dedutivista. 
Para a nova corrente, na qual se insere o pensador 
americano, malgrado a singularidade de sua for-
mulação, a interpretação jurídica é antes de tudo 
um processo criativo, no qual a norma jurídica, ou 
melhor, seu enunciado, é apenas o ponto de par-
tida para a construção de uma decisão para o caso 
concreto.

Dworkin compara o trabalho do juiz ao de 
um, ao mesmo tempo, autor e crítico literário de 
um gênero fictício (“fantástico, mas não irreconhe-
cível”). Segundo o citado jurista a interpretação 
seria um romance em cadeia que se pode dese-
nhar na medida em que os interpretes têm como 
pressuposto para suas decisões um entendimento 
histórico do Direito. Segundo Dworkin:

O direito como integridade, num caso de di-
reito consuetudinário como o McLoughlin, pede 
ao juiz que se considere como um autor na cadeia 
do direito consuetudinário. Ele sabe que outros 
juízes decidiram casos que, apesar de não exata-
mente iguais ao seu, tratam de problemas afins; 
deve considerar a decisão deles como parte de 
uma longa história que ele tem de interpretar e 
continuar, de acordo com suas opiniões sobre o 
melhor andamento a ser dado à história em ques-
tão3.

Nesse contexto, defende o Direito como in-
tegridade, fundado nos princípios da justiça, eqüi-
dade e devido processo legal.

3 Idem.
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O direito como integridade pede que os juí-
zes admitam, na medida do possível, que o direito 
é estruturado por um conjunto coerente de prin-
cípios sobre a justiça, a eqüidade e o devido pro-
cesso legal adjetivo, e pede-lhes que os apliquem 
nos novos casos que se lhes apresentem, de tal 
modo que a situação de cada pessoa seja justa e 
eqüitativa segundo as mesmas normas4.

A doutrina do Direito Constitucional, dada a 
já falada peculiaridade de seu objeto de estudo, e 
imbuída dos novos posicionamentos, possui, entre 
outras, duas preocupações principais. A eficiência 
das normas constitucionais e como interpretá-las. 

Nesse diapasão é clássica a classificação de 
José Afonso da Silva5 acerca das normas constitu-
cionais: normas de eficácia plena; de eficácia con-
tida; de eficácia limitada, esta dividida em normas 
de princípios institutivos e programáticos.

Diante de tão complexa estrutura, os cons-
titucionalistas, a par dos métodos clássicos, cons-
troem formas de pensar a Constituição particula-
res a ela. Servem para adequar melhor o sentido 
dos seus dispositivos, sem que haja perda de nor-
matividade (integridade como quer Dworkin). São 
exemplos os princípios: da efetividade, da concor-
dância prática e harmonização, da unidade consti-
tucional, da proporcionalidade e razoabilidade.

Segundo Bonavides6 os métodos modernos 
são particularmente importantes em países sub-
desenvolvidos.

A interpretação das Constituições tem um 
sentido nos países desenvolvidos, possuindo ou-
tro, porém, inteiramente distinto nos países sub-
desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento. É 
nestes que os nascentes métodos aplicados este 
século exercem sua máxima função estabiliza-
dora com relação aos sistemas políticos, fazendo 
exeqüível a possibilidade de o Estado social com-
padecer-se com o Estado de Direito num regime 

4 Idem. Ibidem.
5 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 

2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.
6 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 444.

de equilíbrio, cuja firmeza relativa se mede por 
graus.

Consectário de tais problemas é o dos limites 
de interpretação da Constituição. Qual o seu limi-
te? Pode o juiz interpretar a ponto de criar novo 
mandamento legislativo (legislador positivo)? Qual 
o papel do princípio da separação dos poderes 
como limite?

Acerca do tema proposto é necessário des-
tacar o princípio da efetividade (ou máxima efi-
cácia normativa) da Constituição. Segundo esta 
forma de pensar a Constituição, o intérprete deve 
conferir aos dispositivos constitucionais a máxima 
eficácia possível. É dizer: normas constitucionais, 
conquanto circundadas por aspectos políticos, so-
ciológicos, axiológicos etc., devem ter a eficiência 
de um comando normativo estritamente jurídico, 
tanto quanto possível.

Barroso7 assegura:

A idéia de efetividade, conquanto de desen-
volvimento relativamente recente, traduz a mais 
notável preocupação do constitucionalismo nos 
últimos tempos. Ligada ao fenômeno da juridi-
cização da Constituição, e ao reconhecimento e 
incremento de sua força normativa, a efetivida-
de merece capítulo obrigatório na interpretação 
constitucional. Os grandes autores da atualidade 
referem-se à necessidade de dar preferência, nos 
problemas constitucionais, aos pontos de vista 
que levam as normas a obter máxima eficácia ante 
as circunstâncias de cada caso.

E arremata o mesmo autor8:

As idéias até aqui desenvolvidas em nome 
do princípio da efetividade apontam para uma 
evidência: o direito existe para realizar-se. O direi-
to constitucional não foge a esse desígnio. Como 
adverte Biscaretti di Ruffia, sendo a Constituição a 
própria ordenação suprema do Estado, não pode 
existir uma norma ulterior, de grau superior, que a 
proteja. Por conseguinte, ela deve encontrar em si 
mesma a própria tutela e garantia. Convém, neste 

7 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da 
Constitucional. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 235.

8  Idem, p. 242-243.
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passo, enfatizar, ainda uma vez, a idéia da força 
normativa da Constituição.

No Brasil o Supremo Tribunal Federal teve 
oportunidade de discutir tais problemas quando 
do julgamento do Mandado de Injunção nº 107. 
Duas questões eram nucleares no precedente: 
primeiro, a questão preliminar, se a norma do art. 
5º, LXXI, da CF era auto-aplicável (bastante em si 
mesma para gerar efeitos); segundo qual seria o 
objeto do remédio constitucional em discussão, 
ou seja, a conseqüência da decisão judicial em 
sede de mandado de injunção.

No que toca à preliminar, parte da doutrina 
sustentava que a norma não era auto-aplicável, 
pois, o instituto nascido para o sistema brasileiro 
com a Constituição de 1988, possuía objeto sem 
rito processual adequado no ordenamento jurídi-
co.

Em outras palavras, acaso se conferisse a au-
to-aplicabilidade requerida pela maioria, o remé-
dio constitucional correria o risco de perder eficá-
cia. Tudo pela falta de rito processual compatível 
com o objetivo do instituto.

O STF decidiu que a norma é auto-aplicável 
e utilizar-se-ia, segunda a jurisprudência (e pos-
teriormente a legislação) do rito do mandado de 
segurança em seu processamento, embora com 
críticas de uma parte da doutrina9.

Relativamente ao segundo ponto discutido 
no mandado de injunção, existiam na jurispru-
dência do STF quatro posições sobre os efeitos de 

9 A título de curiosidade, registre-se que, na mesma ocasião, 
dissemos não ser auto-aplicável o preceito constitucional que 
instruíra o mandado de injunção (art. 5º, inciso LXXI) porque, 
a despeito da finalidade que o inspirara, e de que dispõe o § 
1º do mesmo artigo da Lei Maior – “as normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” -, esse 
dispositivo nos parecia incompleto e desprovido dos elementos 
mínimos indispensáveis à sua imediata execução. Mesmo assim, 
o Supremo Tribunal Federal, sob aplausos gerais – tanto mais 
intensos quanto menos avisados -, rejeitou esse entendimento 
e, como prevíramos, e até chegamos a anunciar em nosso 
parecer, o novo instituto veio a morrer de inaplicação, por falta 
de uma regulamentação adequada à sua natureza, de nada 
valendo para viabilizá-lo a regulamentação apressadamente 
tomada por empréstimo ao mandado de segurança, desde 
logo na jurisprudência e, a seguir em sede legislativa, mas ainda 
assim “enquanto não editada legislação específica” (MENDES, 
Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet. Hermenêutica Constitucional e Direitos 
Fundamentais. 1 ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p. 42).

sua decisão judicial no mandado de injunção. Se-
gundo Alexandre de Moraes10, são elas:

a) Concretista geral: segunda a qual, por 
meio da normatividade geral, o STF legisla no caso 
concreto, produzindo a decisão efeitos erga om-
nes até que sobrevenha norma integrativa pelo 
Legislativo;

b) Concretista individual direta: a decisão 
valerá somente para o autor do mandado de in-
junção, diretamente;

c) Concretista individual intermediária: 
ao julgar procedente o mandado de injunção, o 
Judiciário fixa ao Legislativo prazo para elaborar a 
norma regulamentadora. Findo o prazo e perma-
necendo a inércia do Legislativo, o autor passa a 
ter assegurado o seu direito;

d) Não concretista: a decisão apenas decreta 
a mora do poder omisso, reconhecendo-se for-
malmente a sua inércia.

Observa-se em todas as posições a preocu-
pação central com o princípio da separação de po-
deres e a possibilidade do juiz exercer o papel de 
legislador positivo.

Enfim, qual o juiz que a Constituição impõe? 
Aquele da separação de poderes clássica (boca re-
petidora da lei) ou o juiz da separação de poderes 
hodierna, politicamente engajado em dar máxima 
efetividade à Constituição?

No Brasil, tendo em vista o nível de amadu-
recimento das instituições, bem como a falta de 
politização da população, não tenho dúvida que a 
resposta se inclina no segundo sentido. Em nosso 
sistema, cabe ao Judiciário, por meio do STF re-
alizar a Constituição. Isso é imposição do Estado 
Democrático de Direito.

Os velhos dogmas, fundados no princípio da 
separação dos poderes, de que o juiz não pode 
exercer papel criativo, tampouco manifestar deci-
sões políticas fundamentais do Estado, são incom-
patíveis com a dinâmica da sociedade moderna e 
a necessidade de realização dos direitos funda-
mentais.

10 MORAES, Alexandre de. Constituição Federal Interpretada. 5.a 
ed. São Paulo: Atlas, 2003.
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Conforme sustenta Inocêncio Mártires Coe-
lho11, o princípio supracitado deve ser re-interpre-
tado, pois, a configuração clássica é incompatível 
com o juiz democrático imposto pela Constitui-
ção, sob pena de ser posta em cheque a própria 
sobrevivência dele.

Adotada essa postura aberta – avançada tal-
vez fosse o termo mais apropriado para defini-la -, 
impõe-se reconhecer, à guisa de conclusão, que o 
paradigma da separação de poderes, pelo menos 
em sua configuração inicial, há muito tempo que 
entrou em crise e isso aconteceu, precisamente, 
porque foi ultrapassada a conjuntura jurídico-po-
lítica em que viveram John Locke e Montesquieu, 
os seus formuladores históricos.

Ultrapassada essa fase da sua evolução – fase 
dialeticamente cancelada, preservada e elevada 
(aufgehoben) nas etapas seguintes do ininter-
rupto processo de sua realização histórica -, cum-
pre repensar a separação dos poderes em pers-
pectiva temporalmente adequada, porque a sua 
sobrevivência, enquanto princípio, dependerá de 
sua adequação, enquanto prática, às exigências 
da sociedade aberta dos formuladores, intérpretes 
e realizadores da constituição.

Noutras palavras, impõe-se re-interpretar 
esse velho dogma para adaptá-lo ao moderno Es-
tado constitucional, que sem deixar de ser liberal, 
tornou-se igualmente social e democrático, e isso 
não apenas pela ação legislativa dos Parlamentos, 
ou pelo intervencionismo igualitarista do Poder 
Executivo, mas também pela atuação do Poder 
Judiciário e das Cortes Constitucionais, politica-
mente engajadas no alargamento da cidadania e 
na realização dos direitos fundamentais.

No bojo da discussão sobre mandado de 
injunção tais questionamentos tornam-se evi-
dentes, pois, a natureza do instituto conduz, pro-
positadamente, vez que expressamente previsto 
na Constituição, a uma interferência do Poder Ju-
diciário no Legislativo. Com efeito, seu objeto é a 
omissão normativa em face da Constituição Fe-
deral que “torne inviável o exercício dos direitos 
e liberdades constitucionais e das prerrogativas 

11 Ob. cit. 98-99.

inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidada-
nia”, é dizer, omissão em relação à concretização 
de normas de eficácia limitada. 

Adotando a postura moderna exigida, con-
forme sustentado acima, a doutrina majoritaria-
mente inclinava-se pelo posicionamento concre-
tista porque é o que confere maior efetividade à 
Constituição e ao próprio dispositivo do mandado 
de injunção (art. 5º, LXXI, CF). Ora, a natureza do 
remédio em epígrafe é para atender a efetividade 
(máxima eficácia) postulada pelos constituciona-
listas. Decerto, todas as vezes que direitos e prer-
rogativas constitucionais fossem impedidas de se 
efetivarem ou ameaçadas caberia o mandado de 
injunção. Este garante, portanto, efetividade e in-
tegridade à Carta Magna.

Segundo Barroso12

Em conseqüência, afigura-se fora de dúvida 
que a melhor inteligência do dispositivo constitu-
cional (art. 5º, LXXI) e de seu real alcance está em 
ver no mandado de injunção um instrumento de 
tutela efetiva de direitos que, por não terem sido 
suficiente ou adequadamente regulamentados, 
careçam de um tratamento excepcional, qual seja: 
que o Judiciário supra a falta de regulamentação, 
criando a norma para o caso concreto, com efei-
tos limitados às partes do processo. O objeto da 
decisão não é uma ordem ou recomendação para 
edição de uma norma. Ao contrário, o órgão ju-
risdicional substitui o órgão legislativo ou admi-
nistrativo competentes para criar a regra, criando 
ele próprio, para os fins estritos e específicos do 
litígio que lhe cabe julgar, a norma necessária. A 
função do mandado de injunção é fazer com que 
a disposição constitucional seja aplicada em favor 
do impetrante, “independentemente de regula-
mentação, e exatamente porque não foi regula-
mentada”.

Em um primeiro momento, o posicionamen-
to do STF foi o não concretista (MI 107-DF), de 
modo que, segundo entendia o Pretório Excelso, 
a decisão tem o condão de dar ciência (formalizar) 
a mora do Poder Legislativo.

Porém, recentemente, ao julgar o manda-
do de injunção nº 708/DF, cuja pretensão era o 
exercício do direito de greve pelos servidores pú-
blicos civis estatutários, conforme art. 37, VII, da 
Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal 

12 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade 
de suas Normas. 5 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 252.
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adotou a corrente concretista, na esteira do que a 
doutrina já propugnava. 

Desse modo, a Suprema Corte adotou po-
sição ativa, de sorte a superar precedentes ante-
riores que proibiam ao Judiciário o exercício do 
papel de legislador positivo. Ao julgar o mandado 
de injunção em destaque prolatou sentença adi-
tiva13 pela qual resolveu a demanda concreta e 
concretizou o enunciado normativo do art. 37, VII, 
da Constituição Federal, por meio da adoção de 
regulamentação provisória, até que o Legislativo 
purgue a mora legislativa, com efeitos apenas às 
partes do processo. 

Deveras, o citado precedente pode ser con-
siderado uma mudança de paradigma na jurispru-
dência do Supremo Tribunal Federal, mais próxi-
mo dos princípios da interpretação constitucional 
contemporânea e mais consentânea com o princí-
pio da efetividade constitucional, bem como com 

13 Informativo 485 – No MI 670/ES e no MI 708/DF prevaleceu 
o voto do Min. Gilmar Mendes. Nele, inicialmente, teceram-
se considerações a respeito da questão da conformação 
constitucional do mandado de injunção no Direito Brasileiro 
e da evolução da interpretação que o Supremo lhe tem 
conferido. Ressaltou-se que a Corte, afastando-se da orientação 
inicialmente perfilhada no sentido de estar limitada à 
declaração da existência da mora legislativa para a edição 
de norma regulamentadora específica, passou, sem assumir 
compromisso com o exercício de uma típica função legislativa, 
a aceitar a possibilidade de uma regulação provisória pelo 
próprio Judiciário. Registrou-se, ademais, o quadro de omissão 
que se desenhou, não obstante as sucessivas decisões 
proferidas nos mandados de injunção. Entendeu-se que, 
diante disso, talvez se devesse refletir sobre a adoção, como 
alternativa provisória, para esse impasse, de uma moderada 
sentença de perfil aditivo. Aduziu-se, no ponto, no que 
concerne à aceitação das sentenças aditivas ou modificativas, 
que elas são em geral aceitas quando integram ou completam 
um regime previamente adotado pelo legislador ou, ainda, 
quando a solução adotada pelo Tribunal incorpora “solução 
constitucionalmente obrigatória”. Salientou-se que a disciplina 
do direito de greve para os trabalhadores em geral, no que 
tange às denominadas atividades essenciais, é especificamente 
delineada nos artigos 9 a 11 da Lei 7.783/89 e que, no caso de 
aplicação dessa legislação à hipótese do direito de greve dos 
servidores públicos, afigurar-se-ia inegável o conflito existente 
entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício 
do direito de greve dos servidores públicos, de um lado, com 
o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma 
contínua, de outro. Assim, tendo em conta que ao legislador 
não seria dado escolher se concede ou não o direito de greve, 
podendo tão-somente dispor sobre a adequada configuração 
da sua disciplina, reconheceu-se a necessidade de uma solução 
obrigatória da perspectiva constitucional. MI 712/PA, rel. Min. 
Eros Grau, 25.10.2007. (MI-712)

a necessidade de concretização dos enunciados 
normativos da Constituição.

O amadurecimento dessa postura trará gran-
des avanços à concretização da Constituição e à 
garantia dos direitos fundamentais, principalmen-
te, os sociais. 
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1 – Delimitação do tema

Assiste-se atualmente na teoria jurídica um 
debate acerca da relativização da coisa julgada. 
Várias discussões têm sido travadas sobre a pos-
sibilidade desta garantia ser afastada em prol de 
princípios constitucionais.

O legislador pátrio tentou criar uma solução 
para o problema da coisa julgada fundada em 
norma declarada inconstitucional, tentando, des-
tarte, preservar o princípio da legalidade constitu-
cional. Para alcançar esse desiderato, foi inserido o 
parágrafo único no art. 741 do CPC, possibilitando 
a desconstituição de títulos judiciais fundamen-
tados em aplicação de norma reconhecida como 
inconstitucional pelo Pretório Excelso.

Este trabalho tem por objeto a análise dessa 
regra legislativa, buscando verificar a sua constitu-
cionalidade, o seu alcance, seus pressupostos de 
aplicação, e outros aspectos procedimentais.

2- Princípios jurídicos e coisa julgada

Temos insistido na necessidade de pensar os 
problemas do direito priorizando os princípios ju-
rídicos, e não as normas jurídicas.1 Adota-se, por-
tanto, um modelo de ciência do direito que abre 
espaço aos valores positivados pelos princípios, 
numa tentativa de criar condições para resolver 
os inúmeros problemas com os quais os operado-
res do direito se defrontam e que não encontram 
soluções nas regras. Não se pode mais enxergar 
as normas como soluções para todas as contro-
vérsias, como se fossem gavetas de um “armário”, 
chamado sistema jurídico, nas quais pudéssemos 

1 Cf. nosso estudo Efeitos da decisão de inconstitucionalidade em 
direito tributário, São Paulo, Dialética, 2002.

identificar um remédio para todos os casos con-
cretos.

Quando se fala na garantia da coisa julgada, 
que se encontra prevista no art. 5º, XXXVI da Cons-
tituição Federal, é preciso ter em mente que se 
trata apenas de um princípio e, nessa qualidade, 
tem caráter relativo, e não absoluto.2

Pensando dessa forma, é possível aceitar 
com tranqüilidade a hipótese de ser afastada no 
caso concreto a coisa julgada para que outros 
princípios constitucionais sejam aplicados. Em 
outras palavras, estamos falando na ponderação 
de bens e valores constitucionais, ou seja, no prin-
cípio da proporcionalidade, que, ao nosso sentir, 
cada vez mais vai se constituindo no padrão de 
funcionamento do sistema jurídico, em detrimen-
to da legalidade.3

A regra inserida em nosso ordenamento ju-
rídico pela Medida Provisória nº 2.180, com prazo 
de vigência indeterminada,4 consolida a hipótese 
de desconstituição da coisa julgada quando in-
compatível com decisão de inconstitucionalidade 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, 
em tais situações, para alcançar determinado fim 
(preservação da supremacia constitucional), po-
derá ser sacrificada a coisa julgada.

2 Para uma discussão sobre as diferenças entre regras e princípios, 
ver Ronald Dworkin (Levando os direitos a sério, trad. Nelson 
Boeira, São Paulo, Martins Fontes, 2002, p.23-72) e Robert Alexy 
(Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2001, p.129-160).

3 Para Tércio Sampaio Ferraz Júnior, o padrão de funcionamento 
do sistema jurídico é dado pelas regras de calibração, que 
não formam um conjunto harmônico, tendo origens diversas 
(doutrina jurisprudência, política, etc.).(Introdução ao estudo do 
direito: técnica, decisão, dominação. 3ª ed., São Paulo, Atlas, 2001, 
p. 187-190). Ao nosso sentir, o padrão-legalidade caminha para 
ser substituído pelo padrão-proporcionalidade.

4 Nos termos previstos pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 
32/2001.

EMBARGOS À EXECUçãO E A DECISãO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE – RELATIVIDADE DA COISA 

JULGADA – CPC, ART.741, PARÁGRAFO ÚNICO, MP 2.180
Juiz Federal Paulo Roberto Lyrio Pimenta
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É nesse contexto que a inovação em debate 
deve ser visualizada, o que demonstra que não se 
trata de regra de aplicação absoluta, eis que tam-
bém poderá ser afastada em nome de outros prin-
cípios jurídicos, inclusive o da segurança jurídica. 
O § único do art. 741 do CPC é mais uma positiva-
ção do princípio da proporcionalidade no subsis-
tema processual.É uma técnica criada pelo legis-
lador para o aplicador do direito ponderar bens e 
valores constitucionais casuisticamente.

3 – Constitucionalidade da inovação

A constitucionalidade do dispositivo em epí-
grafe é induvidosa. 

Os contornos e os limites da coisa julgada 
são gizados por normas infraconstitucionais, e 
não pela Constituição. Destarte, o regime jurídico 
do instituto em tela não é constitucional, 5 sendo 
a lei que traça os modos pelos quais pode ser a res 
judicata desconstituída,6 como o fez ao prever a 
ação rescisória (CPC, art. 485). Em outras palavras, 
o Texto Magno limitou-se a prever a possibilidade 
de a coisa julgada ser atingida pelo advento de 
nova lei, e não por outro provimento jurisdicional. 

5 Regra idêntica era prevista no art. 153, § 3º da Carta de 1969, 
que mereceu o seguinte comentário de Pontes de Miranda, no 
sentido de que a coisa julgada não é um conceito constitucional, 
verbis: “os comentadores do Código civil brasileiro tiveram de 
arquitetar a doutrina, de 1916 em diante, com os elementos 
defeituosos e contraditórios dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 3º da 
Introdução. Tais parágrafos constituíam as bases (bem frágeis 
e insuficientes) do direito intertemporal do Brasil, enquanto o 
legislador ordinário não desse outras, e no que não se chocasse 
com outras regras do direito substancial, a propósito de aquisição 
de direitos, de perfeição de atos jurídicos e de coisa julgada. Não 
têm elas, portanto, significação no plano do direito constitucional. 
Nesse plano, só existe alusão a conceitos de direito adquirido, 
de ato jurídico perfeito e de coisa julgada, e de mono nenhum 
definições que, como definições constitucionais, se impusessem 
ao legislador ordinário e aos juízes” (Comentários à Constituição 
de 1967, com a emenda nº 1 de 1969, 3ª ed, Tomo V, Rio de Janeiro, 
Forense, 1987, p.64).

6 Esse posicionamento está assentado no Supremo Tribunal 
Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 115.949, 
por exemplo, a Corte entendeu que “o tema referente aos limites 
objetivos da coisa julgada qualifica-se, juridicamente, como 
questão infraconstitucional. Não se pode perder de perspectiva, 
neste ponto, que a legislação processual civil é a sede, por 
excelência, da definição formal dos limites objetivos da coisa 
julgada” ( STF, RE nº 115.949, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, 
RTJ 161/284).

A regra do art. 5º, XXXVI é de direito intertempo-
ral, endereçada ao legislador.E só.

Outrossim, o legislador não possibilitou que 
a res judicata pudesse ser afastada aleatoriamente, 
tornando inexigível a obrigação nela certificada. 
O que ficou estabelecido foi a impossibilidade de 
prosseguimento da aplicação de norma inconsti-
tucional eliminada do sistema por decisão do Pre-
tório Excelso. Tentou-se, destarte, apagar do mun-
do jurídico os efeitos produzidos pela aplicação de 
norma inconstitucional, invalidada pelo Supremo. 
Com a retirada da norma geral e abstrata do siste-
ma, fundamento de validade da norma individual 
e concreta veiculada pela sentença, esta perde a 
possibilidade de continuar a ser aplicada. Esclare-
çamos.

A lei é fonte de cognição do direito, intro-
duzindo no sistema, via de regra, normas gerais 
(atingem uma classe de sujeitos) e abstratas (pres-
crevem uma ação-tipo). Com base em tais normas, 
o juiz produz normas individuais com a sentença. 
A execução representa um prosseguimento des-
se processo de positivação do direito, eis contém 
em seu bojo os  último atos de aplicação do di-
reito (mandado de citação, penhora de bens, etc.) 
para compelir o devedor a satisfazer o direito do 
credor, certificado em determinado título.  Com 
a invalidação da norma geral, esse processo de 
positivação não pode continuar, sendo lícito ao 
devedor contra ele se insurgir por meio dos em-
bargos à execução.

Portanto, a alegação de existência de decisão 
de inconstitucionalidade da norma fundamento 
de validade da decisão exeqüenda representa um 
mecanismo criado pelo legislador para preservar 
a coesão do sistema jurídico, apagando os efeitos 
gerados pela aplicação de norma inconstitucio-
nal, privilegiando, de outro lado, outros princípios 
constitucionais.

Essa técnica não representa novidade em 
nosso ordenamento. O CPC dela se utilizou no in-
ciso I do art. 741, que autoriza a argüição da invali-
dade do processo de cognição em que se formou 
o título exeqüendo, por vício de citação. Neste 
caso também não se pode falar em burla à coisa 
julgada. Aqui o legislador também visou impedir o 
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prosseguimento da aplicação de norma individual 
inserida pela sentença, por ter sido produzida em 
procedimento irregular. A sentença de procedên-
cia dos embargos à execução não viola a sentença 
de cognição, nem a coisa julgada que sobre esta 
se formou. Ela retira a eficácia dessa decisão.

O sistema jurídico convive com as invalida-
des, mas cria mecanismos para eliminar os seus 
efeitos. Tanto na situação em pauta, como naque-
la prevista no art. 741, I, o legislador criou regras 
para preservar a coesão do ordenamento, apa-
gando do mundo jurídico os efeitos dos fatos jurí-
dicos produzidos com base em normas inválidas, 
reafirme-se.

4 – Atributos da decisão de 
inconstitucionalidade a que se aplica a 

inovação

O § único do art. 741 refere-se ao “título judi-
cial fundado em lei ou ato normativo declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal 
ou em aplicação ou interpretação tidas por incom-
patíveis com a Constituição Federal”. É importante 
analisar quais os provimentos do Pretório Excelso 
são abrangidos pelo dispositivo.

No que se refere ao objeto da decisão do 
Supremo, a menção feita pelo legislador ao “ato 
normativo” e não apenas à lei, tem um motivo: é 
que o controle de constitucionalidade não alcan-
ça apenas a norma geral e abstrata veiculada por 
ato do Poder Legislativo. O Supremo Tribunal Fe-
deral, em algumas situações, tem admitido Ação 
Direta de Inconstitucionalidade contra os Regula-
mentos Autônomos,7 Resoluções Administrativas8 
e Deliberações Administrativas de órgãos do Po-
der Judiciário,9 alargando, dessa forma, o objeto 
deste processo de fiscalização. Sendo assim, caso 
o título exeqüendo tenha aplicado esse tipo de 
norma geral e concreta, também poderá ser des-

7 STF, ADIN nº 1.435, Medida Cautelar, Rel. Min. Francisco Rezek, 
DJ 06/08/1999.

8 STF, ADIN nº 1.352, Medida Cautelar, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJ 04/10/1995.

9 STF, ADIN nº 728, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 20/10/1995.

constituído, em caso de existência de pronúncia 
de inconstitucionalidade pela Corte Maior. Logo, a 
sentença relacionada ao dispositivo em comento 
pode representar ato de aplicação de norma geral 
e abstrata e geral e concreta.

Quanto às técnicas de decisão, a inovação 
em destaque alcança a decisão de inconstitucio-
nalidade acompanhada da pronúncia de nulidade 
total, ou parcial, da norma jurídica impugnada, a 
declaração de inconstitucionalidade sem redução 
de texto, e a interpretação conforme a Constitui-
ção.10 Portanto, todas as técnicas adotadas em 
nosso ordenamento podem motivar a aplicação 
do dispositivo em referência.

Importa observar, entretanto, que o legis-
lador não diferenciou as decisões proferidas em 
controle abstrato e difuso – que têm eficácia sub-
jetiva distinta - não cabendo ao intérprete fazê-lo. 
O enunciado fala apenas em lei declarada incons-
titucional pelo Supremo Tribunal Federal, sem 
mencionar o tipo de procedimento em que a de-
cisão foi prolatada. Assim sendo, tanto a pronún-
cia de inconstitucionalidade em sede de ADIN ou 
de ADC (controle abstrato), quando em Recurso 
Extraordinário (controle difuso) motivam a alega-
ção de inexigibilidade do título executivo. Em se 
tratando de fiscalização difusa, cuja decisão tem 
eficácia inter partes, pensamos ser desnecessária 
a expedição da Resolução do Senado Federal, ex-
pulsando do mundo jurídico a norma impugnada. 
Isso porque a decisão, embora não elimine a in-
constitucionalidade do sistema, retira a presunção 
de constitucionalidade da norma jurídica, justifi-
cando a prevalência do princípio da supremacia 
constitucional, que deve ser aplicado ao caso con-
creto, afastando-se a garantia da coisa julgada.

Em relação aos processos de fiscalização abs-
trata, duas considerações devem, ainda, ser assi-
naladas. A primeira é que a concessão de medida 
liminar (cautelar) em ADIN ou ADC não justifica a 
aplicação do dispositivo em tela, visto que esse 
provimento apenas afasta a vigência e a eficácia 

10 Sobre as técnicas de decisão de inconstitucionalidade, ver 
nosso estudo (Efeitos da decisão de inconstitucionalidade em 
direito tributário, São Paulo, Dialética, 2002, p.37-40).
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legal da norma impugnada, sem invalidá-la. Por 
conseguinte, apenas a decisão de mérito, defini-
tiva, poderá motivar a oposição de embargos à 
execução na hipótese em destaque. 

Outro aspecto a ser enfatizado diz respeito à 
eficácia temporal da decisão de inconstitucionali-
dade. Entre nós, esse provimento pode apresentar 
eficácia retroativa, ou prospectiva, dependendo 
da situação.11 Na primeira situação, é irrelevante 
a data da constituição do título, em relação à pro-
núncia de inconstitucionalidade, a qual se proje-
tará tanto para o passado, quanto para o futuro. Já 
na segunda situação, é imprescindível que o título 
executivo tenha se constituído após a prolação da 
decisão de inconstitucionalidade. Caso contrário, 
esta não poderá justificar a oposição de embar-
gos, à medida que atingirá apenas o futuro.

Sistematizando, pode-se concluir o seguinte 
acerca dos atributos da decisão de inconstitucio-
nalidade a que se refere o § único do art. 741: i) 
pode ter por objeto lei ou ato normativo; ii) pode 
ter sido proferida em processo de controle difu-
so, ou abstrato; iii) em caso de controle difuso, é 
dispensável a expedição da Resolução do Senado 
Federal; iv) a decisão pode ter utilizado qualquer 
técnica de pronúncia da inconstitucionalidade; v) 
se a decisão tiver efeitos ex tunc, será irrelevante a 
data da formação do título impugnado; vi) caso o 
STF tenha atribuído eficácia ex nunc à decisão de 
inconstitucionalidade, o título necessariamente 
deverá ter sido constituído após a pronúncia de 
invalidade da norma infraconstitucional.

11 O art. 27 da Lei 9.868/99 prevê hipóteses de atribuição de 
eficácia prospectiva à decisão de inconstitucionalidade. 
Embora se trate de norma inconstitucional, não podendo 
ser aplicada, o STF pode manipular os efeitos temporais da 
decisão, se, diante do caso concreto, utilizando-se do critério da 
proporcionalidade, resolver sacrificar o princípio da nulidade da 
norma inconstitucional para privilegiar outro princípio jurídico 
(ex: segurança jurídica, boa fé, etc.).

5- Vinculação entre a decisão de 
inconstitucionalidade e o título 

executivo

Não é qualquer decisão de inconstitucio-
nalidade que motiva a oposição de embargos à 
execução com base no art. 741, § único do CPC. É 
preciso que o título executivo seja “fundado” em 
norma declarada inconstitucional.

Isso significa que a sentença deverá ter apli-
cado norma reconhecida como inconstitucional 
pela Corte Excelsa, sendo a questão constitucional 
o fundamento, o motivo determinante desse pro-
vimento jurisdicional. Esclareçamos. Nos proces-
sos subjetivos (ação ordinária, mandado de segu-
rança, ação de consignação em pagamento, etc.) 
a constitucionalidade de lei ou de ato normativo 
figura como questão prejudicial, ou seja, ponto 
controverso cuja resolução condiciona o desen-
lace da demanda. Destarte, em controle difuso 
essa matéria constitui apenas uma questão que 
condiciona a resolução da questão principal. De-
pendendo da solução que vier a ser dada à ques-
tão constitucional, a lide será composta de forma 
distinta. Ex: contribuinte postula em sede de ação 
declaratória de inexistência de relação jurídica a 
declaração de inconstitucionalidade da norma im-
positiva tributária. O provimento final dependerá 
fundamentalmente da decisão sobre a invalidade 
argüida pelo autor.

O dispositivo em exame será aplicado quan-
do o motivo (fundamento) da sentença, que tiver 
originado o título executivo, for a resolução de 
determinada questão prejudicial: a inconstitucio-
nalidade de lei ou ato normativo. 

Se a condenação puder subsistir sem a ma-
nifestação acerca da inconstitucionalidade, o art. 
741, § único do CPC não poderá ser utilizado para 
desconstituir a coisa julgada. Ex: no curso de de-
terminado processo o juiz defere a produção de 
determinado meio de prova com base na lei “x”. Na 
sentença o magistrado fundamenta a condenação 
em diversos meios de prova, inclusive aquele cuja 
produção tiver se baseado nesse dispositivo legal. 
Caso essa lei venha a ser declarada inconstitucio-
nal pelo Supremo, a sentença não será desconsti-
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tuída, porque subsistirá mesmo com a invalidação 
da norma procedimental.

Importa observar, entretanto, como lembra 
Eduardo Talamini,12que é irrelevante ter sido a 
questão constitucional enfrentada no processo 
jurisdicional no qual o título surgiu. Não se exige 
pronunciamento expresso do juiz sobre a questão 
constitucional, muito menos prequestionamento. 
Basta apenas que exista incompatibilidade entre 
a decisão de inconstitucionalidade proferida pelo 
Pretório Excelso e o provimento de primeiro grau, 
objeto dos embargos à execução.

6 – Necessidade de novo provimento 
jurisdicional

O dispositivo em exame possibilita a des-
constituição de título judicial fundamentado 
em norma declarada inconstitucional pela Corte 
Maior, vale reafirmar. Em muitos casos a simples 
desconstituição do título será suficiente para in-
verter o resultado do processo de primeiro grau, 
sem a necessidade de prolação de uma nova de-
cisão. Ou seja, com o julgamento dos embargos a 
pretensão do embargante resta satisfeita. A sen-
tença dos embargos configura, destarte, hipótese 
de tutela jurisdicional completa. Ex: determinado 
sujeito ingressa com ação ordinária, visando o 
reconhecimento da existência de determinado 
negócio jurídico, postulando, também, a conde-
nação do réu no cumprimento de obrigação de 
fazer. O pedido é julgado procedente. Posterior-
mente o STF declara inconstitucional a norma 
que fundamentou a certificação da existência do 
negócio jurídico e, por conseguinte, da obrigação 
por este veiculada. Neste caso, basta a oposição 
dos embargos para que o vencido consiga satis-
fazer a sua pretensão de não cumprir a obrigação 
que lhe foi imputada.

Outras situações, todavia, demandarão 
novo provimento jurisdicional. É o que ocorre, 
por exemplo, quando o autor cumula causas de 

12 Embargos à execução de título judicial eivado de 
inconstitucionalidade (CPC, art. 741, § único). Revista de Processo, 
nº 106, ano 27, abril/junho de 2002, p.68.

pedir na petição inicial, sendo um dos fundamen-
tos jurídicos do pedido reconhecido na sentença. 
Se esta for desconstituída porque o mencionado 
fundamento refere-se à questão constitucional, os 
demais deverão ser apreciados. Ex: contribuinte 
em sede de ação ordinária impugna determinada 
multa alegando ser inconstitucional a norma tipi-
ficadora da sanção e não ter cometido qualquer 
ato ilícito. Com a resolução da questão inconstitu-
cional haverá necessidade de um novo pronuncia-
mento ser emitido sobre o segundo fundamento 
jurídico do pedido. Como resolver essa situação?

Três soluções poderiam ser apresentadas 
para esse problema: i) a desconstituição e a nova 
decisão ocorreriam em sede de embargos à exe-
cução; ii) a obtenção de uma nova decisão de-
penderia da propositura de uma nova ação; iii) 
reabertura do processo anterior para que novo 
provimento fosse proferido.13

A primeira solução não pode ser aceita, por-
que a sentença dos embargos à execução tem 
eficácia constitutiva negativa, não se destinando 
esse processo incidental à emissão de novo pro-
vimento. Já a segunda solução apresenta como 
inconveniente o problema da prescrição, eis que 
haveria o risco da pretensão do autor ter sido ful-
minada pelo decurso do tempo.14Ademais, inexis-
te possibilidade de mais de uma interrupção do 
prazo prescricional, em face da regra do art. 202 
do Novo Código Civil.15 Logo, se a propositura da 
ação que originou o título teve o condão de inter-
romper a prescrição, não haveria possibilidade de 
nova interrupção com a propositura de uma se-
gunda ação.

Parece-nos, portanto, que a solução mais 
adequada é a terceira, a qual, inclusive, vem sen-
do admitida na hipótese de julgamento de proce-
dência dos embargos motivados por nulidade de 
citação (CPC, art. 741, I). Destarte, em caso de aco-
lhimento dos embargos com base no art. 741, § 
único do CPC, se houver necessidade de prolação 

13 Cf. Eduardo Talamini, op. cit., p.70-71.
14 Cf. Eduardo Talamini, idem, ibidem.
15 O art. 202 do Novo Código Civil dispõe que “a interrupção 

da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: 
(omissis)”
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de um novo provimento, o processo que originou 
o título deverá ser reaberto, devendo ser pratica-
dos todos os atos processuais necessários aquele 
fim.

7 – Possibilidade de alegação na 
própria execução

Algumas matérias podem ser conhecidas de 
ofício pelo juiz nos autos do processo de execu-
ção (ex: condições da ação, nulidades processuais, 
pressupostos processuais, etc.), facultando-se, 
também, a alegação pelo devedor por meio de 
simples petição, independentemente da oposi-
ção de embargos. A decisão de inconstitucionali-
dade da norma jurídica fundamento da sentença 
enquadra-se nesse leque? Em outros termos, a 
matéria prevista no art. 741, § único do CPC pode 
ser invocada diretamente pelo devedor, sem o 
oferecimento de embargos?

Ao nosso sentir a resposta é negativa. A in-
constitucionalidade é matéria de mérito, exigindo 
a interposição dos embargos do devedor para ser 
conhecida. Não se trata de objeção de direito ma-
terial. O problema é de validade da norma aplica-
da pelo provimento que constituiu o título. E nada 
mais.Acresça-se, ainda, que a lei equiparou o pro-
blema em pauta com a inexigibilidade do título, 
matéria que exige a oposição de embargos para 
ser conhecida pelo juiz.

Há que se observar, ainda, que o juiz não 
pode conhecer de ofício da questão constitucio-
nal, por vários motivos. Primeiro, porque não se 
enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 267, 
§3º do CPC. Segundo, porque não basta a existên-
cia de uma decisão de inconstitucionalidade para 
que o título seja desconstituído. É imprescindível, 
como salientado anteriormente, que exista uma 
vinculação entre o fundamento da sentença de 
cognição e a decisão de inconstitucionalidade, 
requisito que deve ser investigado pela parte, eis 
que se relaciona à sua pretensão de direito mate-
rial.

Portanto, a matéria prevista pelo art. 741, § 
único do CPC não poderá ser conhecida de ofício, 

devendo ser argüida, quando cabível, em sede de 
embargos do devedor.

8 – Aplicação do dispositivo nas ações 
mandamentais

Nas ações mandamentais, também denomi-
nadas de ação de execução em sentido lato, não 
há cisão entre o reconhecimento do direito e a 
sua realização. Vale dizer, a execução da sentença 
ocorre no mesmo procedimento em que se dá a 
certificação da pretensão. Isso não significa, con-
tudo, que o vencido não pode se opor à execução. 
Para fazê-lo, não poderá manejar embargos à exe-
cução, e sim outros meios. Assim sendo, será ca-
bível invocar a matéria prevista no art. 741, §úni-
co do CPC em tais ações mandamentais, mesmo 
diante do não cabimento dos embargos?

Em nosso entendimento a resposta é afirma-
tiva. A inconstitucionalidade de lei é matéria de or-
dem pública, podendo ser invocada em qualquer 
tempo, por meio de diversos remédios jurídicos. 
Em relação ao processo de execução em sentido 
estrito, a lei processual previu expressamente a 
ação incidental de embargos como o instrumento 
adequado à argüição da matéria em epígrafe. No 
que se refere aos demais procedimentos, como as 
ações mandamentais, a falta de previsão expressa 
em lei não obsta a discussão da matéria.

Assim sendo, nas ações de execução em 
sentido lato poderá o vencido se insurgir contra a 
efetivação da sentença concessiva da segurança, 
alegando a existência de decisão de inconstitu-
cionalidade de lei, proferida pelo Supremo Tribu-
nal Federal, incompatível com o fundamento do 
provimento impugnado. Essa alegação deverá ser 
veiculada por meio de simples petição, no bojo 
dos autos da ação mandamental, a qual não sus-
penderá a efetivação da sentença, não devendo 
ser autuada em autos apartados.

Caso haja necessidade de suspensão da sen-
tença mandamental, em face da possibilidade de 
ocorrência de dano irreparável com a efetivação 
da medida, deverá o interessado propor ação cau-
telar inominada.
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9 – Direito intertemporal

A inovação em exame também atinge os tí-
tulos executivos extrajudiciais, ex vi do disposto 
no art. 745 do CPC, que estende para os embargos 
opostos contra tais documentos a matéria previs-
ta no art. 741.

Em qualquer caso, a previsão do art. 741, § 
único só alcançará os títulos constituídos após 
o advento da Medida Provisória nº 2.180. O pro-
blema da aplicação de nova norma processual já 
foi elucidado pelo Supremo Tribunal Federal há 
bastante tempo. Em diversos julgados, versando 
sobre a ação rescisória, a Corte se posicionou no 
sentido de que as regras de admissibilidade desse 
remédio jurídico, previstas pelo CPC de 1973, são 
as da norma jurídica vigente no momento em que 
transitou em julgado a sentença rescindenda.16 

Idêntico entendimento deve ser adotado 
para a norma processual em exame. Logo, os 
provimentos formados antes do advento da ino-
vação referenciada não poderão ser desconstitu-
ídos com fundamento na alegação de existência 
de decisão de inconstitucionalidade incompatível 
com a sentença que deu origem ao título.

10 – Conclusões

I Os contornos e os limites da coisa julgada 
são gizados por normas infraconstitucionais, e 
não pela Constituição. Destarte, o regime jurídico 
do instituto em tela não é constitucional, sendo a 
lei que traça os modos pelos quais pode ser a res 
judicata desconstituída. Por tais razões, é consti-
tucional a regra inserida em nosso ordenamento 
pela Medida provisória nº 2.180;

II A decisão de inconstitucionalidade a que se 
refere o § único do art. 741: i) pode ter por objeto 
lei ou ato normativo; ii) pode ter sido proferida em 
processo de controle difuso, ou abstrato; iii) em 
caso de controle difuso, é dispensável a expedi-
ção da Resolução do Senado Federal; iv) a decisão 

16 STF, RE nº 86.836, 2ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ nº 
81/978; RE nº 85.750, 2ª Turma, Rel. Min. Cordeiro Guerra, RTJ nº 
82/982; AR nº 1.066, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ nº 120/969.

pode ter utilizado qualquer técnica de pronúncia 
da inconstitucionalidade; v) se a decisão tiver efei-
tos ex tunc, será irrelevante a data da formação do 
título impugnado; vi) caso o STF tenha atribuído 
eficácia ex nunc à decisão de inconstitucionalida-
de, o título necessariamente deverá ter sido cons-
tituído após a pronúncia de invalidade da norma 
infraconstitucional;

III O § único do art. 741 do CPC será aplicado 
quando o motivo (fundamento) da sentença, que 
tiver originado o título executivo, for a resolução 
de determinada questão prejudicial: a inconstitu-
cionalidade de lei ou ato normativo. Se a condena-
ção puder subsistir sem a manifestação acerca da 
inconstitucionalidade, esse dispositivo não pode-
rá ser utilizado para desconstituir a coisa julgada;

IV Em caso de acolhimento dos embargos 
com base no art. 741, § único do CPC, se houver 
necessidade de prolação de um novo provimento, 
o processo que originou o título deverá ser rea-
berto, devendo ser praticados todos os atos pro-
cessuais necessários aquele fim;

V A matéria prevista pelo art. 741, § único do 
CPC não poderá ser conhecida de ofício, devendo 
ser argüida, quando cabível, em sede de embar-
gos do devedor;

VI Nas ações mandamentais poderá o ven-
cido se insurgir contra a efetivação da sentença 
concessiva da segurança, alegando a existência 
de decisão de inconstitucionalidade de lei, profe-
rida pelo Supremo Tribunal Federal, incompatível 
com o fundamento do provimento impugnado. 
Essa alegação deverá ser veiculada por meio de 
simples petição, no bojo dos autos da ação man-
damental, a qual não suspenderá a efetivação 
da sentença, não devendo ser autuada em autos 
apartados;

VII A coisa julgada formada antes do advento 
da inovação referenciada não poderá ser descons-
tituída com fundamento na alegação de existência 
de decisão de inconstitucionalidade incompatível 
com a sentença que deu origem ao título.
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PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
BREVES COMENTÁRIOS SOBRE OS ASPECTOS JURÍDICOS 

DOS LOTEAMENTOS FECHADOS
Juiz Federal Pedro Alberto Pereira de Mello Calmon Holliday

SUMÁRIO

Introdução; 2. Loteamento Fechado e os 
fundamentos legais;3. O uso de bens públicos 
por particulares; 4. A permissão de uso como 
instrumento legal para constituição do lotea-
mento fechado;5. Adequação dos loteamentos 
irregulares; 6. A disciplina interna dos lotea-
mentos fechados; 7.Conclusão; Referências 
bibliográficas.

I-introdução

O recrudescimento contínuo e crescente da 
violência urbana, aliado aos  anseios de  seguran-
ça da população, impôs a  necessidade de uma 
forma alternativa de empreendimento habita-
cional, fazendo surgir os “loteamentos fechados” 
também chamados impropriamente de  “condo-
mínios fechados” .

As questões relativas à segurança física e 
patrimonial surgem como uma das maiores preo-
cupações da sociedade civil, pois hodiernamente 
não se garante ao cidadão comum o direito básico 
de viver em tranqüilidade com sua  família, já que 
o aparato protetor do Estado, não raro, são insufi-
cientes para conter a criminalidade.

Diante deste fato social incontestável, não 
há mais espaço para ignorar a existência fática e 
viabilidade jurídica dos  empreendimentos resi-
denciais urbanos com perímetro cercado, vigilân-
cia e  controle de acesso. Esses loteamentos são 
os modelos que os grupos urbanos encontraram  
para ter direito à  moradia segura e infra-estrutura 
urbana adequada ao lazer e ao bem estar dos seus 
moradores. Bem por isso que a a Lei no 10.257/01 
(Estatuto da Cidade) e o art. 182 da Cons-
tituição Federal legitimaram a sociedade 
para  a atuar  na gestão democrática urbanística 
participando ativamente de associações repre-

sentativas dos vários segmentos da comunidade, 
na formulação, execução e acompanhamento de 
planos, programas e projetos de desenvolvimen-
to urbano. 

II- Loteamentos fechados e sua 
fundamentação legal

O  loteamento fechado em forma condomí-
nio de casas residências tem sua permissão legal 
prevista no art. 8° da Lei 4.591/64, em vigor mes-
mo após  a Lei nº  10.406/02,  tendo em vista que 
a matéria não foi abordada pelo novel dispositivo, 
c/c art. 3° do Decreto-Lei n° 271/67. 

O art. 3° do Decreto-Lei n° 271/67, por seu 
turno, previu a  equiparação de conceito das figu-
ras do loteador e do incorporador, estabelecendo 
que são aplicáveis aos loteamentos, e não só aos 
prédios de salas e apartamentos,  a disciplina dos 
condomínios, ao tempo em que determinou a sua 
regulamentação.

“Art. 3º. Aplica-se aos loteamentos a Lei nº 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, equiparando-
se o loteador ao incorporador, os compradores 
de lote aos condôminos e as obras de infra-estru-
tura à construção da edificação.

§ 1º. O Poder Executivo, dentro de 180 
dias, regulamentará este decreto-lei, especial-
mente quanto à aplicação da Lei nº 4.591, de 
16 de dezembro de 1964, aos loteamentos, fa-
zendo inclusive as necessárias adaptações.”

É sabido, todavia, que até a presente data 
não foi regulamentada em âmbito federal a aplica-
ção da Lei nº 4.591/64 [Dispõe sobre o condomínio 
em edificações e as Incorporações imobiliárias] aos 
loteamentos, conforme mandamento inserto no § 
1° acima mencionado o que, evidentemente, não 
torna letra morta as disposições do DL n° 271/67, 
na medida em que o Município, no exercício de 
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sua competência constitucional de ordenação do 
território, pode regulamentar estas disposições, 
providência, aliás, salutar para a nova adequação 
da propriedade à sua função social. 

No que concerne à matéria urbanística, o pa-
pel legislativo da União Federal resume-se à edi-
ção de normas gerais, cabendo aos Estados e ao 
Distrito Federal disciplinar normas regionais per-
tinentes, suplementares àquelas definidas pela 
União (art. 24, I). 

Quanto aos municípios, mesmo que tal com-
petência suplementar não lhes coubesse, ainda 
assim restaria garantido seu poder de legislar so-
bre a matéria, já que a conjugação dos incisos I e 
VIII do art. 30, c/c com o art. 182, todas da CF/1988, 
lhes atribui papel importante na normatização ur-
banística. 

Dada a sua importância para  compreensão 
do tema, vejamos o teor deste ordenamento , ver-
bis:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse 
local;

II - suplementar a legislação federal e a 
estadual no que couber;

(...)

VIII - promover, no que couber, adequa-
do ordenamento territorial, mediante planeja-
mento e controle do uso, do parcelamento e 
da ocupação do solo urbano;

Art. 182. A política de desenvolvimento 
urbano, executada pelo Poder Público munici-
pal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvi-
mento das funções sociais da cidade e garantir 
o bem-estar de seus habitantes.

.........................................................................................
.........................

§ 2º. A propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expres-
sas no plano diretor.”

Ao Município cabe legislar a respeito da or-
denação do espaço urbano, através do Plano Dire-
tor, do zoneamento, do loteamento, do controle 
das construções e da composição paisagística, 
além do controle de construções e posturas.

Essa competência decorre originariamen-
te da atribuição que lhe é dada pelo art. 30, I, da 
Constituição Federal, para legislar sobre assuntos 
de interesse local. 

Assim, o DL n° 271/67 é verdadeira regra ge-
ral, como estabelecido no art. 24, I, da Constituição 
Federal, de competência da União Federal, e sua 
regulamentação, para adequação às particularida-
des locais, é de encargo do Município, em atenção 
ao art. 30, I, da citada Carta Constitucional. 

O tema em discussão não é novo, tanto que, 
há muito tempo, Hely Lopes Meirelles, advertia so-
bre o crescimento deste tipo de empreendimento 
no Brasil, verbis:

“Os loteamentos especiais estão surgin-
do principalmente nos arredores das grandes 
cidades, visando descongestionar as metrópo-
les. Para esses loteamentos não há, ainda, le-
gislação superior específica que oriente a sua 
formação, mas nada impede que os Municípios 
editem normas urbanísticas adequadas a essas 
urbanizações. E tais são os denominados ‘lote-
amentos fechados’, ‘loteamentos integrados’, 
‘loteamentos em condomínio’, com ingresso 
só permitido aos moradores e pessoas por eles 
autorizadas, e com equipamentos e serviços 
urbanos próprios, para auto-suficiência da co-
munidade. 

E segue o autor afirmando: 

“(...) o chamado ‘loteamento fechado’ 
constitui modalidade especial de aproveita-
mento condominial de espaço para fins de 
construção de casas residenciais térreas ou 
assobradadas ou edifícios. Caracteriza-se pela 
formação de lotes autônomos com áreas de 
utilização exclusiva de seus proprietários, con-
finando-se com outras de utilização comum 
dos condôminos. O terreno assim ‘loteado’ não 
perde sua individualidade objetiva, conquanto 
sofra profunda transformação jurídica (...).”

O regime jurídico dessa modalidade de de-
senvolvimento urbano, como acabamos de indi-
car, é o do Direito Privado, com base no art. 8º da 
Lei 4.591/64 com natureza jurídica, como visto, de 
condomínio privado.

E conclui: 

“Na modalidade de aproveitamento con-
dominial de espaço, prevista no art. 8.º da Lei 
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4.591/64, temos uma situação complexa configu-
rada pela existência de unidades autônomas (ca-
sas térreas ou assobradadas ou edifícios, ou am-
bos), uma parte de terreno edificado, uma parte 
de terreno reservada como de utilização exclusiva 
para jardins ou quintal, uma fração ideal sobre a 
qual constitui o condomínio (edifício com unida-
des autônomas: apartamentos) e ainda as áreas 
que constituem passagens comuns para as vias 
públicas ou para as partes utilizadas entre si, ou 
os caminhos de acesso à praia, a pontes, a lugar 
aprazível.”

No sistema de loteamento fechado ou con-
domínio residencial,  os espaços comuns, como as 
ruas, praças, jardins  integram a gleba originária e 
passam ao domínio dos moradores, na forma de 
fração ideal, ao contrário dos loteamentos comuns 
no qual os equipamentos públicos são  considera-
dos de uso comum do povo. Afasta-se, portanto, a 
regra do art. 22 da Lei nº 6.766/79.

 E não vemos qualquer problema em co-exis-
tir os dois sistemas de planejamento urbanísticos, 
sendo um deles regido pela Lei nº 6.766/79 e outra 
pela forma prevista no DL nº 271/67, não havendo 
incompatibilidade entre os dois diplomas legais 
nesse particular.

Os doutrinados que defendem a impossibi-
lidade de implantação de loteamento fechados, 
limitam-se em citar os dispositivos legais decor-
rentes da supremacia do direito público, ressal-
tando com veemência a sua literalidade, mas não 
abordam as questões de ordem social, deixando 
à míngua os interesses de uma coletividade que 
se sente desamparada pelo poder público que, de 
resto, ainda aguarda a regulamentação prevista 
no DL nº 271/67.

Não se diga que esta forma de empreendi-
mento pode entravar o desenvolvimento urbano 
da cidade, ao contrário. Ao estabelecer o lotea-
mento fechado em condomínio, o Município deixa 
de arcar com as despesas decorrentes de sistema 
de limpeza, saneamento básico, pavimentação, 
dentre outras.

Além disso, assim como ocorre em relação ao 
loteamento comum, o Município poderá estabe-
lecer critérios objetivos para aprovação do projeto 

de loteamento em condomínio, devendo prever, 
inclusive, a necessidade de eventual expropriação 
se assim o exigir o desenvolvimento urbano da lo-
calidade. 

Nesse sentido, transcrevo  a lição do  Prof. 
José Afonso  da Silva sobre o assunto:

 “A denominação de ‘loteamento fechado’ 
vem sendo atribuída a certa forma de divisão de 
gleba em lotes para edificação, que, embora ma-
terialmente se assemelhe ao loteamento, na ver-
dade deste se distancia no seu regime como nos 
seus efeitos e resultados. Não se trata, por isso de 
instituto do parcelamento urbanístico do solo, 
ainda que possa ser considerado uma modali-
dade de  urbanificação, porque se traduz num 
núcleo populacional de caráter urbano. Modali-
dade especial de aproveitamento do espaço, 
não pode o Direito Urbanístico desconhecê-la, 
a despeito de reger-se por critérios do Direito 
Privado entre nós, sob forma condominial. 

 ‘Então o chamado ‘loteamento fechado’ 
constitui modalidade especial de aproveitamen-
to condominial de espaço para fins de construção 
de casas residenciais térreas ou assobradadas ou 
edifícios. Caracteriza-se pela formação de lotes 
autônomos com áreas de utilização exclusiva de 
seus proprietários, confinando-se com outras de 
utilização comum dos condôminos. O terreno, 
assim ‘loteado’, não perde sua individualidade 
objetiva, conquanto sofra profunda transforma-
ção jurídica...

 O regime jurídico dessa modalidade de 
desenvolvimento urbano, como acabamos de 
indicar é o Direito Privado, com base no art. 8º 
da Lei 4.591/64, com natureza jurídica, como 
visto, de condomínio privado.”  (grifos do próprio 
autor).

Como se observa dos fundamentos acima,é 
perfeitamente possível a existência jurídica dos lo-
teamentos fechados como forma de parcelamen-
to do solo urbano, mas que à míngua de legisla-
ção específica, disciplinando a sua implantação 
de forma  genérica e abrangente no âmbito mu-
nicipal, provoca a transformação de loteamentos 
comuns em “loteamentos fechados”, em que os 
moradores simplesmente cercam o perímetro do 
empreendimento e implantam controle de acesso 
de pessoas, de forma totalmente irregular.
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III - Adequação dos loteamentos 
irregulares

Diante disso, faz-se necessário a abordagem 
da matéria sob plano dos fatos, qual seja a ade-
quação da situação fática criada pela ausência de 
norma municipal disciplinadora, relativamente 
aos loteamentos que hoje se encontram em situa-
ção de  irregularidade. 

Neste aspecto, temos que a solução para que 
tais empreendimentos possam existir validamen-
te, por intermédio  do instituto da permissão de 
uso a ser outorgado pelo poder publico munici-
pal, em que as  os equipamentos urbanos, tais 
como vias de circulação, área verde e institucional,  
sejam concedidas aos permissionários, que  pas-
sam a usufruir daqueles bens púbicos de forma 
exclusiva, mas em caráter precário.

E tal circunstância  encontra amparo legal, 
como se verá a seguir:

IV- o uso dos bens públicos por 
particulares

A tradicional classificação da dominialidade 
pública contempla três tipos distintos: os bens de 
uso comum do povo (aqueles que, por sua natu-
reza ou determinação legal, são destinados à uti-
lização coletiva: ruas, estradas, praças); os de uso 
especial (os que são afetados à realização de ser-
viços públicos: terrenos, edifícios e repartições pú-
blicas); e os dominicais (que pertencem ao patri-
mônio disponível da União, Estados e Municípios). 
São bens inalienáveis, na forma da lei, e estão fora 
do comércio (arts. 66 a 69 do Código Civil).

Os bens de uso comum do povo pertencem 
ao domínio eminente do Estado (lato sensu), que 
submete todas as coisas de seu território à sua 
vontade, como uma das manifestações de sobera-
nia interna, mas seu titular é o povo. Não constitui 
um direito de propriedade ou domínio patrimonial 
de que o Estado possa dispor, segundo as normas 
de direito civil. O Estado é gestor desses bens e, 
assim, tem o dever de sua superintendência, vigi-
lância, tutela e fiscalização para assegurar sua uti-
lização comum.

No entanto, essas três categorias de bens 
admitem usos comuns e especiais. Segundo José 
Cretella Júnior “todo cidadão que preencher os re-
quisitos exigidos pelo Estado é investido no direito 
subjetivo público de utilizar os bens públicos dos 
três tipos - uso comum, uso especial e dominical -, 
desde que a utilização seja compatível com a des-
tinação do bem, tendo o particular o direito de re-
correr ao Poder Judiciário, caso seja impedido do 
exercício de seu direito”. 

No entanto, também podem ser utilizados 
com exclusividade, por pessoas determinadas, 
mediante título jurídico conferido individual-
mente pela Administração, por ato ou contrato, 
mediante autorização legal ou regulamentar, ou 
através de consentimento pela autoridade com-
petente. 

No caso de  utilização dos bens de uso co-
mum do povo ou de uso especial estes devem ser  
feitos por intermédio de títulos jurídicos de direito 
público, como a autorização, a permissão de uso 
e a concessão de uso.

Define-se o instituto da Permissão de uso 
como o ato negocial, precário, discricionário e 
unilateral que a Administração faculta ao parti-
cular para a utilização individual de bem público. 
Pode ou não ser estabelecida sob condições, por 
tempo certo ou indeterminado, revogável ou mo-
dificável unilateralmente pela Administração, in-
denizável quando operada a revogação se assim 
for disposto no termo que a concedeu.

V- a permissão de uso-instrumento 
jurídico de formação dos loteamentos  

fechados.

Sendo do domínio do Município, poderá ele 
restringir seu uso exclusivamente aos proprietá-
rios dos lotes de um loteamento, autorizando o 
seu fechamento perimetral. 

O instrumento jurídico necessário para tal 
fim  é  permissão de uso, ou da concessão de uso, 
por  ato administrativo do Município, em que se 
transferem  o uso dos bens de seu domínio aos 
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proprietários dos lotes para fins de constituição 

do loteamento fechado.

Através desses dois institutos de Direito Ad-

ministrativo, portanto, tem o Município o instru-

mentos necessários para a outorga do uso das vias 

públicas, das praças e dos espaços livres, dentro 

do loteamento fechado aos adquirentes dos lo-

tes.

A permissão de uso pela Prefeitura Munici-

pal das vias e praças e espaços livres, nos lotea-

mentos fechados, aos proprietários dos lotes, gera 

para eles a obrigação de mantê-los e conservá-los, 

além de outras obrigações decorrentes do uso em 

comum desses espaços livres, tais como coleta de 

lixo, manutenção de rede elétrica e de iluminação, 

pavimentação, rede de água e esgotos, etc.

VI- Disciplina interna dos 
loteamentos fechados.

Outras obrigações ainda surgem, pela pró-

pria circunstância de ser um loteamento fechado, 

tais como a manutenção de portaria, serviços de 

vigilância e segurança, rede telefônica de comuni-

cação interna, etc.

Esses serviços comuns aos proprietários dos 

lotes custam dinheiro e necessitam ser adminis-

trados e, consequentemente, regulamentados.

É nesse ponto - no regulamento da vida co-

munitária do uso das vias e espaços livres - que o 

loteamento fechado se assemelha ao condomínio, 

ensejando a aplicação dos arts. 1.314 e ss. do Có-

digo Civil Brasileiro, fundamental para a existência 

desse tipo de loteamento.

Nesse sentido o enunciado da III Jornada de 

Direito Civil, verbis: 

89 –O disposto nos arts. 1.331 a 1.358 do 

novo Código Civil aplica-se,no que couber, aos 

condomínios assemelhados, tais como lotea-

mentos fechados,multipropriedade imobiliária e 

clubes de campo.

VII-  Conclusão

1. Os fatos sociais urbanos impõe a socieda-
de buscar formas alternativas de viver em socieda-
de em que sejam garantidos  os direito básicos à  
segurança e ao lazer à coletividade;

2. Os loteamentos fechados em forma de 
condomínio tem amparo legal no DL nº 271/67, c/ 
c  com a Lei 4.591/64, em vigor mesmo após  a Lei 
nº  10.406/02

3. A literalidade da lei ou a omissão legisla-
tivas não podem servir de empecilho ao bem co-
mum da coletividade, mormente em se tratando 
de matéria urbanísticas, devendo ocorrer a inte-
gração da norma vigente para satisfação do bem 
comum;

4. O instituto da permissão de uso é o meca-
nismo adequado  para legalizar as situações fáticas 
consolidadas no plano urbanístico, relativamente 
aos loteamentos  cujo perímetro foi fechado de 
forma irregular.

5. As  regras relativas ao condomínio edilício 
previstas no Código Civil podem ser utilizadas, no 
que couber, para disciplinar as normas de convi-
vência entre os moradores de  loteamentos fecha-
dos.
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EMANCIPAçãO: AOS 15 ANOS OU MENOS?
Juiz Federal Substituto Raphael Cazelli de Almeida Carvalho

O artigo 5º do CC, em seu caput alterou a 
maioridade, de ambos os sexos, para 18 (dezoi-
to) anos de idade, igualando-a com a maioridade 
penal (artigo 27 do CP e 228 da CF/88). Inovação 
aplaudida no meio jurídico, considerando os fato-
res maturidade do ser humano e complexidade 
das relações estabelecidas dia a dia, regulamenta-
das pelo novo Código Civil.

Ainda, elenca as hipóteses de emancipação, 
em seu parágrafo único. 

Emancipar, fazendo uma breve incursão em 
seu significado, segundo o próprio CC, seria a pos-
sibilidade de determinada pessoa encontrar-se 
“habilitada à prática de todos os atos da vida civil”.

Para o novo dicionário Aurélio DA LÍNGUA 
PORTUGUESA, 3ª EDIÇÃO REVISTA E ATUALIZADA, 
emancipar representa:

“[Do lat. Emancipare.] V. t. d. 1. Eximir do 
pátrio poder ou da tutela: O pai emancipou a 
filha.2. Tornar independente; dar liberdade a: 
A Princesa Isabel emancipou os escravos em 13 
de maio de 1888. T. d. e i. 3. Tornar livre; livrar, 
libertar (de jugo, tutela, etc): D. Pedro I emanci-
pou o Brasil de Portugal. P. 4. Livrar-se do pátrio 
poder ou de tutela. 5. Tornar-se livre; libertar-
se [Pret. Import. Ind.: emancipava, ... emanci-
páveis, emancipavam, Cf. emancipáveis, PL. de 
emancipável.]

Então, o parágrafo único do artigo 5º do CC, 
menciona as hipóteses em que, mesmo antes de 
atingir a idade de 18 anos, homens e mulheres se-
rão capazes de praticar, ressalto, TODOS, os atos 
da vida civil, cessando a respectiva incapacidade.

São eles:

a) pela concessão dos pais, ou de um deles 
na falta do outro, mediante instrumento público, 
independentemente de homologação judicial, ou 
por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor 
tiver 16 (dezesseis) anos completos;

b)  pelo casamento;

c) pelo exercício de emprego público efeti-
vo;

d) pela colação de grau em curso de ensino 
superior; e

e) pelo estabelecimento civil ou comercial, 
ou pela existência de relação de emprego, desde 
que, em função deles, o menor com 16 (dezesseis) 
anos completos tenha economia própria.

Não se pode olvidar que a capacidade de 
gozo ou de direito – subsume-se na aptidão de 
adquirir direitos e contrair deveres, na vida civil -, 
todos temos. Entretanto, a capacidade de fato ou 
de exercício – aptidão para exercer o próprio ser os 
atos da vida civil - é que se encontra relativizada. 
Neste aspecto a emancipação, vem para capacitar 
de fato ou de exercício, alguém que antes só tinha 
a capacidade de gozo ou de direito – encontro das 
duas capacidades. 

Mas quem se emancipa? Os absolutamente 
incapazes (que nos termos do artigo 166, inciso I, 
do CC, tornam nulo o negócio jurídico) ou os que 
se encontram relativamente incapazes (anulam o 
negócio jurídico, consoante o artigo 171, inciso I, 
do CC)?

Porquanto a minha pretensão é questionar 
a emancipação e seus efeitos, quanto às pessoas 
em idades inferiores a 16 (dezesseis) anos, utilizo-
me do exemplo do casamento, consoante o con-
texto abaixo. 

Voltando ao móvel deste texto, reparem que 
quanto ao casamento, o artigo não se refere à ida-
de. De fato, não há necessidade diante do que dis-
põe o artigo 1.517 do CC, que ora transcrevo:

“Art. 1.517. O homem e a mulher com 16 
anos (dezesseis) anos podem casar, exigindo-
se autorização de ambos os pais, ou de seus 
representantes legais, enquanto não atingida a 
maioridade civil.”

Ou seja, com 16 (dezesseis) anos de idade, 
homens e mulheres podem se casar, mediante 
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autorização. E, obtida a autorização, realizado o 
casamento, ambos se emancipam. 

Até aqui não há dúvidas. Relativamente in-
capazes, tornam-se capazes, com 16 (dezesseis) 
anos de idade, após casarem-se, efetivadas algu-
mas condições, podendo realizar todos os atos da 
vida civil.

Entretanto, indago se pessoas com idades 
inferiores a esta, como por exemplo, 15 (quinze), 
14 (catorze), ou até mesmo 13 (treze) anos, após 
casarem-se, emancipam-se?

Isto é, há a possibilidade de se entabular uma 
compra e venda, de um imóvel urbano, entre um 
senhor de 48 (quarenta e oito) anos de idade, e um 
jovem de 13 (treze), quando este se encontra ca-
sado, e recebeu de seu pai, como antecipação de 
herança, uma casa, independentemente de estar 
representado/assistido (um ou outro, de acordo 
com a resposta)?

Primeiro, evidencio que nos moldes do arti-
go 1.520 do CC, pessoas com idade abaixo da nú-
bil podem se casar. Este é seu texto:

“Art. 1.520. Excepcionalmente, será per-
mitido o casamento de quem ainda não alcan-
çou a idade núbil (art. 1.517), para evitar impo-
sição ou cumprimento de pena criminal ou em 
caso de gravidez.”

Inicialmente, quanto às exceções menciona-
das no artigo 1.520 do CC, persiste, sob meu pon-
to de vista, somente a gravidez, após a publicação 
da Lei 11.106/05, porquanto tal excluiu a hipótese 
de extinção da punibilidade, prevista no artigo 
107 do Código Penal.

De fato, até a publicação desta lei, o casa-
mento com o autor do fato ou com terceiro vale 
como causa extintiva da punibilidade e, portanto, 
havia interesse em sentença judicial para admitir 
o casamento. Mas para fins de estudo, mantenho 
a análise sob os dois aspectos da excepcionalida-
de, em momento oportuno.

Ressalto que alguns doutrinadores enten-
dem que persistem as duas hipóteses, máxime ao 
visualizar que a ação penal pode ser privada. Ou 
seja, neste caso quando a vítima dos crimes sexu-
ais se casa com o autor do fato ou terceiro, ela po-

deria, não mais querer mover ação penal privada, 
quando esta lhe compete. Mas não seria hipótese 
de extinção de punibilidade, simplesmente não 
há interesse em mover a ação penal privada – au-
sência de justa causa. É como penso.

Continuo. Casado, o jovem de 13 (treze) anos 
de idade poder-se-ia considerar-se emancipado e 
capaz, ou como expõe o CC, habilitado a realizar 
todos os atos da vida civil?

Respondendo, portanto, sumariamente à 
minha pergunta, em interpretação literal e con-
jugada entre os artigos 5º, parágrafo único, inciso 
II, e o 1.520, ambos do CC, afirmo que é possível 
a emancipação de pessoas que não atingiram 16 
(dezesseis) anos de idade, e suas respectivas con-
sequências.

Mas, ainda em interpretação literal e conju-
gada entre esses dois artigos e outros tantos, não 
só do Código Civil, mas da CF/88, do Código Pe-
nal, do Processual Civil, CLT (artigo 446) etc., con-
siderando, outrossim, a intenção da lei, em inter-
pretação teleológica, não levaria a uma resposta 
negativa, à referida pergunta? 

Vamos às ponderações, sem maiores delon-
gas.

Entendo que não haveria a emancipação en-
quanto a mulher ou o homem não atingisse a ida-
de de 16 (dezesseis) anos, mesmo que casados.

Com efeito. Primeiro ante o próprio conteú-
do, do artigo 3º, inciso I, do CC. Poder-se-ia argu-
mentar que o parágrafo único do artigo 5º do CC, 
que vem na sequência do artigo supra, faz menção 
á possibilidade de emancipação aos menores em 
determinadas situações. Ou seja, o termo menor 
implica em duas categorias, quais sejam o incapaz 
e o relativamente incapaz.

Entretanto, continuando o estudo de forma 
global, estou convencido do contrário, isto é, o 
contexto do parágrafo único do artigo 5º, do CC, 
importa em referir-se ao menor relativamente in-
capaz.

Some-se a isto que para se definir a idade do 
incapaz ou o relativamente, foram feitos estudos 
por profissionais habilitados à época da confecção 
do Código Civil de 1.916. Da mesma forma, a sua 
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manutenção, com pequenas alterações depois de 
quase um século, não se deu ao acaso. (Sabemos 
que a idade muda nas legislações de país para 
país, demonstrando que não há consenso absolu-
to, mas parto da premissa encontrada em nossa 
legislação, para fins de estudo). 

Por outro lado, das cinco hipóteses de eman-
cipação, duas literalmente, nos incisos I e V, do pa-
rágrafo único, do artigo 5º, do CC, estabelecem a 
idade mínima de 16 (dezesseis) anos de idade. 

Quanto às demais hipóteses, faço as seguin-
tes observações. 

No que tange ao exemplo do exercício de 
emprego público efetivo, lembro que o artigo 5º, 
da Lei 8.112/1990, em seu inciso V, enumera como 
requisito básico para a investidura em cargo pú-
blico, a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

Contudo, existem concursos que ao não 
exigirem a maioridade, admitem que prestem e 
tomem posse o menor entre 16 (dezesseis) e 18 
(dezoito) anos de idade. 

Neste sentido, ainda, não se pode olvidar que 
a CF/88, no Título II, DOS DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS, Capítulo II, DOS DIREITOS SO-
CIAIS, em seu artigo 7º, inciso XXXIII, embora trate 
de relações de trabalho celetista, fornece-nos pa-
râmetros para avaliar a melhor idade, para fins de 
trabalho, fazendo a seguinte proibição:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:

(...)

‘XXXIII – proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito 
anos e de qualquer trabalho a menores de de-
zesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos;”

Por outro lado, neste mesmo Título, Capítu-
lo IV, DOS DIREITOS POLÍTICOS, estabelece o voto 
facultativo para os maiores de dezesseis e meno-
res de dezoito anos (artigo 14, parágrafo primeiro, 
inciso II, alínea “c”). E, como idade mínima para a 
capacidade eleitoral passiva, dezoito anos (artigo 
14, parágrafo terceiro, inciso VI, alínea “d”). 

Sobre a colação de grau em curso de ensino 
superior, estaríamos falando de uma excepciona-
lidade sobrenatural, ao ponderar que uma pessoa 
antes dos 16 (dezesseis) anos teria a sua conclusão 
efetivada. Sem sombra de dúvida que a previsão 
vem no sentido de beneficiar alguns casos anor-
mais, mas que os gênios já teriam uma idade entre 
os 16 e 18 anos – até ultrapassarem os anos que se 
levam para concluir os 1º e 2º graus.  

Como esclareço, a definição de conceitos 
faz-se pelas regras e não diante das exceções. Es-
tas são previstas dentro de uma normalidade. A 
conclusão de curso de ensino superior antes dos 
16 (dezesseis) anos de idade, excede uma normal 
exceção. Portanto, hipótese muito pouco prová-
vel, da qual, em meu entendimento, embora con-
cluído o ensino superior, o menor de 15 (quinze) 
anos, por exemplo, não se encontra emancipado.

Não se pode olvidar que tanto o CC (artigo 
228, inciso I) quanto o CPC (artigo 405, parágrafo 
1º, inciso III) impõem restrições à idade – não são 
acompanhados pelo CCP, artigo 208, consideran-
do o princípio da Busca da Verdade Real que pre-
valece no Direito Penal. Ambos os artigos enume-
ram as pessoas que podem e as que não podem 
depor como testemunhas. Quanto ao artigo 405, 
o seu parágrafo primeiro traz os incapazes, nos 
seguintes termos, no que toca ao nosso contexto, 
restringindo por conta da idade:

“§ 1º. São incapazes:

(...)

III – o menor de 16 (dezesseis) anos;” 

Como se ouve por aí, alguma razão há para 
haver tantas limitações aos menores de 16 (dezes-
seis) anos de idade. 

Quanto à análise sob o aspecto do que traz 
o artigo 1.520 do CC, os motivos para se casarem 
são imposição ou cumprimento de pena criminal 
ou em caso de gravidez. 

Quanto à gravidez, é óbvio que a intenção da 
lei foi proteger a família, na pessoa do filho que foi 
gerado. Além da Constituição Federal (artigos 226 
e ss), temos o Estatuto da Criança e do Adolescen-
tes, e diversos artigos no CC, sob a Parte Especial, 
Livro IV – DO DIREITO DE FAMÍLIA.
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Quanto à imposição de pena ou o seu cum-
primento, não só o Código Penal, como o Eca, pre-
vêem a presunção de violência sexual, quanto aos 
adolescentes, para a sua proteção. Ainda temos o 
crime de corrupção de menores, rapto, que subsu-
mem-se à hipótese de casamento com absoluta-
mente incapazes, para fins de excluir a imposição 
ou o cumprimento da pena.    

Neste ponto, o importante é a proteção que, 
para mim, vincula-se mais com as excepcionalida-
des que traz o artigo 1.520 do CC (constituição de 
família, proteção do filho gerado etc.), do que com 
a emancipação.

Fato é que,  esta ilação é corroborada pelos 
artigos 1.551 – não se anulará, por motivo de idade, 
o casamento de que resultou gravidez – e 1.641 – é 
obrigatório o regime da separação de bens no casa-
mento: (...); III – de todos os que dependerem, para 
casar, de suprimento judicial. -, ambos do Código 
Civil. 

Ressalto que, é tão grave o negócio jurídico 
praticado por pessoas com idade inferiores a 16 
(dezesseis) anos que cabe a nulidade e seus efei-
tos. Como conciliar com os institutos dos defeitos 
do negócio jurídico, como o erro ou ignorância, o 
dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão, senão 
por regras próprias, em sua maioria, na proteção 
do menor? Portanto, repito, acredito na emanci-
pação aos menores descritos no artigo 5º, pará-
grafo único, no que tange à idade de 16 (dezes-
seis) anos, e não outra. 

Deste modo acredito que os menores, sejam 
púberes ou impúberes, partindo do entendimen-
to que compartilho, estarão protegidos como de-
vem ser: os primeiros admitindo a emancipação 
nos casos legais; os segundos, não – tudo a preser-
var as respectivas capacidades de discernimento, 
uns mais outros menos. 

Por fim, infere-se deste pequeno estudo que 
diversas são as legislações que me levam a con-
cluir que a emancipação e seus respectivos efeitos 
aplicam-se para os menores púberes, não alcan-
çando os impúberes.
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CLÁUSULAS GERAIS E ATIVIDADE JURISDICIONAL
Juiz Federal Substituto Regivano Fiorindo

Resumo: Este breve estudo irá analisar o 
instituto da cláusula geral no direito civil e sua 
utilização na atividade jurisdicional. Será feita 
uma pequena abordagem da crise da codifi-
cação do direito civil e a dificuldade de o le-
gislador prever sistematicamente a tutela dos 
direitos nos tempos de hoje. Defendo a função 
integradora do direito pelo uso da cláusula ge-
ral pelo juiz. Esta função, contudo, não é abso-ão é abso- é abso-
luta, pois o juiz deverá observar os valores dis-
postos na Constituição Federal e estará sujeito 
a mecanismos de controle.

Introdução

O grande problema da codificação e da edi-
ção legislativa em geral reside no fato de que os 
valores caros à sociedade são constantemente 
alterados ao longo do tempo e o legislador não 
consegue prever todas as situações que ocorrerão 
no seio social no momento da fixação da norma. 

O resultado disso no direito civil brasileiro é 
que, de certa forma, o Código Civil deixou de ser 
o eixo central do direito privado, pois não conse-
guiu e nem conseguirá prever todas as situações 
sociais. Prova disso é a sucessiva edição de leis que 
visam suplantar essa carência na tutela de direitos 
baseada em valores novos.

ANDRÉ OSÓRIO GONDINHO, em artigo sobre 
codificação e cláusulas gerais1, pontua que “a pró-
pria idéia de codificação não passa de uma ilusão. 
Fruto do pensamento liberal racionalista, informado 
pela razão da enciclopédia, a codificação não passa-ão passa- passa-
ria de uma utopia, mediante a qual se acreditou ser 
possível a elaboração de um conjunto de normas, 
organizadas em um único corpo normativo, capaz 
de regular toda a vida da sociedade privada.”

Nesse cenário, ganha corpo o papel da Cons-
tituição Federal na integração das normas de di-

1 in Codificação e cláusulas gerais, Revista Trimestral de Direito 
Civil, vol. 2, abr/jun 2000, p. 5 e 6

reito privado, dado que, na Carta Magna, estão 
estipulados os valores socioeconômicos que o le-
gislador, o Executivo e o Judiciário devem pautar 
suas ações.

Por isso, verifica-se que o direito sistematiza-
do por intermédio da codificação não tem trazido 
a segurança jurídica almejada pela ideia do jusra-
cionalismo, ou seja, o direito explicado pela razão. 
Somente o sistema fechado da codificação não 
atende mais, pois, os anseios de uma sociedade 
aberta, impessoal e de massa, pautada no consu-
mo e na informação.

NUNO GAROUPA, professor catedrático da 
University of Illinois College of Law nos Estados Uni-
dos da América, ao escrever sobre a análise econô-
mica do direito como instrumento de reforço da 
independência do Judiciário2, observa que “uma 
análise consequencialista é tanto mais importante 
quando num mundo globalizado e dinâmico a judi-
cialização da vida pública opera não só diretamente 
através da integração de lacunas no direito subs-
tantivo, mas também indiretamente com o uso dos 
confusos mecanismos processuais que permitem ao 
magistrado ganhar capacidade de influenciar o di-
reito substantivo. Acresce a tudo isto a séria confu-
são legislativa em que os nossos países (Portugal e 
Brasil) se encontram devido a um legislador esquizo-
frênico que tudo quer legislar contra o tempo numa 
luta titânica que está destinado a perder.”

Nasce, a partir daí, o chamado direito judicial, 
o qual, pela ação do juiz no caso concreto, integra 
a norma do direito posto aos valores expressos 
principalmente na Constituição e nas cláusulas 
gerais definidas em lei.

2 in A análise econômica do direito como instrumento de reforço da 
independência do Judiciário, Revista de Direito Bancário – RDB 
37, 2007, p. 81 a 87
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1. Conceito e técnica legislativa das 
cláusulas gerais. 

Segundo JUDITH MARTINS COSTA3, “a cláu-
sula geral constitui uma disposição normativa que 
utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tessi-
tura intencionalmente “aberta”, “fluida” ou “vaga”, 
caracterizando-se pela ampla extensão do seu cam-ão do seu cam- do seu cam-
po semântico”.

Na técnica legislativa das cláusulas gerais, 
definem-se valores, mas não condutas, como na 
técnica tradicional da codificação. Esses valores 
são aqueles normalmente estabelecidos na lei e 
na Constituição. Não há na cláusula geral, por sua 
vez, uma solução prévia fixada na lei. O juiz que, 
ao decidir, criará a norma, o direito novo, calcado 
na equidade, na proporcionalidade e na ética.

Por seu turno, as cláusulas gerais diferen-
ciam-se dos conceitos jurídicos indeterminados, 
na medida em que estes são utilizados para inter-
pretar a norma e a aplicá-la ao caso concreto, com 
o uso, inclusive, dos princípios que fundam a or-
dem jurídica, ao passo que na técnica das cláusu-
las gerais o juiz cria a norma a partir de uma pauta 
de valores. No conceito jurídico indeterminado o 
juiz aplica no caso concreto a situação ou elemen-
to genérico descrito na norma.

Nota-se, com isso, que as cláusulas gerais 
dão mobilidade e flexibilidade ao sistema jurídico, 
porquanto permitem  à jurisprudência construir 
ao longo do tempo as melhores soluções para o 
caso concreto de acordo com a mudança dos va-
lores sociais. 

Por outro lado, se houver rigidez na norma, 
com um sistema positivado fechado, dificilmente 
o magistrado terá mecanismos eficientes para jul-
gar de acordo com os novos valores encampados 
pela sociedade.

Exemplos clássicos de cláusula geral são a 
boa-fé objetiva e a função social do contrato. A 
primeira impõe a conduta pautada na honestida-
de, lealdade e ética. A segunda instrumentaliza a 

3 in O Direito Privado como um “sistema em construção” – as cláusulas 
gerais no projeto do Código Civil Brasileiro, artigo publicado na 
Revista dos Tribunais, vol. 753, p. 26.

circulação da riqueza como forma de desenvolver 
a sociedade como um todo, não somente o parti-
cular. 

Em ambas as hipóteses, a norma descreve o 
valor, mas sua ocorrência e suas implicações jurídi-
cas quem define é o magistrado no caso concreto. 
O conteúdo normativo dessas cláusulas é aberto, 
flexível. A integração, assim, será levada a cabo ao 
longo do tempo, pela construção jurisprudencial, 
acompanhando os avanços sociais.

1.1 Cláusulas gerais e atividade jurisdicional

Poder-se-ia questionar se a técnica da cláu-
sula geral implica poder absoluto do juiz no julga-
mento. A resposta a este questionamento é, ob-
viamente, negativa, porque o magistrado deverá 
se valer, necessariamente, do suporte axiológico 
da Constituição e dos parâmetros previamente 
estabelecidos pelo legislador na integração da 
norma.

O proprietário, por exemplo, não detém o 
direito absoluto de exercício do direito de pro-
priedade como bem quiser. Deverá usar e gozar 
da coisa a fim de que gere riqueza para toda so-
ciedade. O não proprietário, como sujeito passivo 
universal, tem interesse que a coisa seja utilizada 
e voltada para o desenvolvimento socioeconô-
mico, e não seja abandonada por mero capricho 
de seu titular. A eventual violação à função social 
será aferível, por seu turno, no caso concreto, pela 
ação jurisdicional que integrará a cláusula geral 
no mundo fenomênico, sendo que o reconheci-
mento jurisdicional de sua violação deverá ser de-
vidamente fundamentada no corpo axiológico da 
Constituição Federal.

Segundo EROULTHS CORTIANO JÚNIOR, o 
juiz opera, fundamentalmente, a cláusula geral 
em dois momentos4. Num primeiro momento, 
o magistrado fará a fundamentação material, ou 
seja, explicitará o porquê de, naquele determina-
do caso concreto, a melhor solução para a contro-ção para a contro- para a contro-

4 Palestra apresentada na I Jornada de Direito Civil e Processual Civil 
da Escola da Magistratura Federal da 1ª Região, intitulada “As 
cláusulas gerais no direito civil brasileiro: o papel do Judiciário”. 
Trabalho não publicado.
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vérsia ser aquela fixada. É o chamado momento 
racional.

Num segundo momento há o controle, a fim 
de que não haja abuso na integração da legisla-
ção pela busca da justiça. E esse controle se dará 
necessariamente de duas formas, quais sejam, o 
manejo da via recursal cabível e a transparência 
na decisão.

O papel integrador do juiz na ordem jurídica, 
estabelecendo normas fixadas no caso concreto, 
contribui, segundo ANDRÉ OSÓRIO GONDINHO5, 
“para uma releitura crítica do papel da jurispru-
dência como fonte de direito, papel esse sempre 
negado na concepção clássica das fontes de pro-
dução das normas jurídicas.”

Acrescenta ele que “a cláusula geral funcio-
na como starding point ou ponto de apoio para a 
formação judicial da norma no caso concreto; seu 
objetivo é o de enviar o juiz para critérios aplicati-
vos determináveis ou em outros espaços do siste-
ma ou através de variáveis sociais, como os usos e 
costumes.”De fato, na medida em que o magistra-
do cria norma na solução do caso posto em juízo, 
através do papel integrador deflagrado no quanto 
previsto na cláusula geral e nos valores estabeleci-
dos na Constituição, sendo que o direito novo não 
é aquele fixado na lei, pode-se perfeitamente con-
cluir que, hodiernamente, a jurisprudência consti-
tui fonte de produção das normas jurídicas.

2. Notas finais

Reconhece-se que as balizas fixadas nas 
cláusulas gerais e os valores definidos na Consti-
tuição Federal servem de diretriz ao juiz na cria-
ção de normas jurídicas, quando soluciona o caso 
concreto. 

A criação de direito novo pelo juiz não cons-
titui arbítrio, tampouco discricionariedade exces-
siva, na medida em que a atividade jurisdicional 
deverá estar jungida à pauta de valores fixada na 
Constituição Federal e no ponto de apoio estipu-
lado pelo legislador na cláusula geral, com me-

5 Artigo citado, p. 17.

canismos de controle previstos no ordenamento 
jurídico.

Essa função integradora do juiz é indispensá-
vel na fase atual do Estado Democrático de Direito 
brasileiro, na medida em que os valores sociais es-
tão em constante evolução e o legislador, muitas 
vezes, não consegue acompanhá-la.

Neste quadro, a lei, embora continue sendo 
a principal fonte para edição de normas jurídicas, 
não tem a capacidade de acompanhar a contento 
a evolução social em todas as situações da vida. 
Torna-se, destarte, essencial o papel integrador 
do Judiciário, cuja criação jurisprudencial de direi-
to novo, a partir da disposição normativa da cláu-
sula geral, representa, sim, fonte do direito.
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O DIREITO AO CORPO E A AUTONOMIA EXISTENCIAL – 
COMO CONCILIAR O DIREITO À LIBERDADE DE CULTO COM 

O DIREITO À VIDA E À SAÚDE 
Juíza Federal Substituta Renata Mesquita Ribeiro Quadros

Palavras-chave: Testemunhas de Jeová. Re-

cusa Transfusão de Sangue. Autonomia Existen-

cial. Direito à vida. Liberdade de Crença Religiosa.

Resumo: A finalidade desse texto é ana-

lisar os interesses em conflito na questão da 

recusa dos adeptos da religião Testemunhas 

de Jeová de se submeterem à transfusão de 

sangue e como conciliar a sua liberdade de 

crença, seu direito a autodeterminação e à vida 

privada com o direito à vida.

1. Introdução

Os magistrados há muito se deparam com a 

questão da recusa dos adeptos da religião Teste-

munhas de Jeová a se submeterem a transfusão 

de sangue em procedimentos cirúrgicos. Para 

tanto ajuízam ações objetivando garantir que não 

serão submetidos a esse recurso, ainda que neces-

sário do ponto de vista médico. Em regra, funda-

mentam seu pleito no direito à liberdade de culto 

e no dever do Estado e da coletividade de respei-

tar seus preceitos religiosos. 

De outro lado temos a classe médica que de-

monstra enorme dificuldade em acatar tais pleitos, 

por sua convicção pessoal, mas, sobretudo pelo 

compromisso que possuem com a manutenção 

da vida, ou mesmo pelo temor de que venham a 

ser acusados de imperícia ou negligência ou omis-

são de socorro futuramente. 

A dificuldade reside na constatação de que 

se trata de um conflito de direitos fundamentais, 

cabendo ao juiz a difícil tarefa de, casuisticamen-

te, fazer preponderar um ou outro direito. 

2. O Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana e O Direito à Liberdade de 

Culto

A Constituição da República de 1988 fixou a 
dignidade da pessoa humana como fundamento 
do Estado Democrático de Direito, em seu art 1º, 
inciso III. O conceito de “dignidade da pessoa hu-
mana” é amplo e assim também deve ser sua tu-
tela. Além disso, a sua posição como fundamento 
da República, alça esse principio ao status de vetor 
interpretativo de todos os demais direitos e garan-
tias constitucionais, bem assim aqueles existentes 
em todo o Sistema Jurídico Brasileiro. 

Maria Celina Bodin, na tentativa de estabele-
cer conteúdo a esse principio, qualificou como de-
sumano tudo que possa reduzir a pessoa humana 
ä condição de objeto, desconsiderando sua von-
tade e racionalidade1. Sendo assim, o princípio 
da dignidade humana alcança uma natureza de 
cláusula geral inspirando todas as relações jurídi-
cas, inclusive as relações privadas. Se por um lado, 
para sua realização, esse princípio exija prestações 
positivas do Estado no sentido de garantir recur-
sos materiais para a plena dignidade humana, ou 
ao menos, a um mínimo existencial, por outro exi-
ge também prestações negativas, no sentido de 
coibir intervenções indevidas na seara da vida pri-
vada e da individualidade de cada ser humano.

É preciso pontuar, contudo, que sendo o 
homem um ser social, imerso em uma comunida-
de regida por regras coletivas, eventualmente, o 
exercício de suas posições individuais, sejam elas 
de quaisquer natureza, encontrará limite naquelas 
– regras coletivas - de modo a permitir o equilíbrio 

1 Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana, cit. P. 
84
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social, afastando o caos e a anarquia que geraria 
acaso fosse facultado a todo indivíduo agir con-
forme suas próprias regras.

A liberdade de culto se enquadra bem nesse 
cenário. Todo indivíduo é livre para exercer sua fé, 
não importando a religião. A Constituição, ao tra-
tar dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 
estabelece no caput do art. 5º, “Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros re-
sidentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprieda-
de, nos termos seguintes”, (...), “VI – é inviolável a 
liberdade de consciência e de crença, sendo asse-
gurado o livre exercício dos cultos religiosos e garan-
tida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto 
e suas liturgias”; (...), “VIII – ninguém será privado 
de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar 
para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada 
em lei;”. Resta saber até que ponto o exercício de 
direito de crença deverá preponderar diante de 
outras garantias fundamentais, a saber, o direito 
à vida.

Os adeptos da religião Testemunhas de Jeo-
vá possuem entre os seus preceitos a recusa da 
utilização e do consumo de sangue, hemácias, leu-
cócitos, plaquetas ou plasma sanguíneo, humano 
ou animal. Com isso, comumente se recusam a se 
submeter a transfusões de sangue em caso de ci-
rurgias eletivas, acaso fosse necessário, e, mesmo 
em caso de cirurgia de emergência, seus familiares, 
em regra, se opõem a esse procedimento médico. 
As Testemunhas de Jeová ponderam que existem 
formas alternativas à transfusão de sangue, como 
a solução salina, a dextrana, a solução de lactato 
entre outros descritos por médicos adeptos dessa 
religião como plenamente eficazes2. 

Os seguidores dessa religião ajuízam ações 
buscando garantir esse direito de recusa funda-
mentando-a nas garantias constitucionais acima 
transcritas - respeito à liberdade de crença e livre 

2 In. site: http://watchover.org/t/hb/article_03.htm, acessado em 
08/07/2009

exercício dos direitos a despeito da crença religio-
sa -, contudo, os hospitais e os médicos se sentem 
vulneráveis em deixar de aplicar um procedimen-
to (transfusão de sangue) que, no seu entender, 
poderia salvar a vida de alguém, estabelecendo-
se, assim, o conflito de direitos fundamentais.

3. A Questão do Direito ao Corpo e à 
Autonomia Existencial 

O art. 13 do Código Civil, inserido no capítu-
lo que cuida dos Direitos da Personalidade, fixa 
que, salvo por exigência médica, é defeso o ato 
de disposição do próprio corpo, quando importar 
diminuição permanente da integridade física, ou 
contrariar os bons costumes, ressalvados os casos 
de transplantes. O artigo 21 do Código Civil esta-
belece que a vida privada da pessoa natural é in-
violável, e o juiz, a requerimento do interessado, 
adotará as providências necessárias para impedir 
ou fazer cessar ato contrário a essa norma. 

Interpretando de modo sintético os artigos 
acima é possível concluir que a pessoa encontra 
certas balizas quanto ao exercício da liberdade 
de dispor do próprio corpo. Seu direito de auto-
determinação não é absoluto. Apesar, do respeito 
à vida privada e à crença religiosa, não é dado ao 
indivíduo livremente dispor de seu corpo, sobre-
tudo, se resultar em ofensa a sua integridade física 
ou a sua saúde. 

4. O Direito de Recusa do Médico de 
Realizar Intervenções Cirúrgicas nos 
Adeptos da Religião Testemunhas de 

Jeová 

O Desembargador Federal Fagundes de Deus 
concedeu liminar nos autos do Agravo de Instru-
mento n. 2009.01.00.010855-6/GO, autorizando 
Hospital a realizar transfusão de sangue contra a 
vontade do paciente - Testemunha de Jeová - que 
se recusava a fazê-lo em vista de sua crença, sob o 
argumento de que o direito à vida deve prevale-
cer sobre o direito à crença religiosa, pois que pri-
mário e antecedente a todos os demais direitos.
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O novo Código de Ética Médica, veiculado 
na RESOLUÇÃO CFM Nº 1931/2009 (Publicada no 
D.O.U. de 24 de setembro de 2009, Seção I, p. 90), 
fixa entre seus princípios fundamentais os seguin-
tes:

VII - O médico exercerá sua profissão com 
autonomia, não sendo obrigado a prestar 
serviços que contrariem os ditames de sua 
consciência ou a quem não deseje, excetua-
das as situações de ausência de outro mé-
dico, em caso de urgência ou emergência, 
ou quando sua recusa possa trazer danos à 
saúde do paciente.

VIII - O médico não pode, em nenhuma 
circunstância ou sob nenhum pretexto, renun-
ciar à sua liberdade profissional, nem permitir 
quaisquer restrições ou imposições que pos-
sam prejudicar a eficiência e a correção de seu 
trabalho.

Assim, pode o médico se recusar a prestar 
serviços eletivos se o paciente previamente mani-
festar o impedimento de ser submetido a transfu-
são de sangue, acaso se faça necessário, o que esta 
abalizado pelo seu código de conduta. Todavia, 
tratando-se de uma emergência, em que esteja 
em risco a vida do paciente, e, julgando o médico 
que a transfusão de sangue é a única solução viá-
vel para garantia do direito à vida, poderá subme-
ter o paciente Testemunha de Jeová à transfusão. 

Nesse sentido tem se encaminhado a ju-
risprudência e o próprio Código de Ética Médi-
ca. Busca-se a todo custo respeitar a vontade do 
paciente mas, se no curso da cirurgia o recurso à 
transfusão sanguínea se apresentar como única 
saída para garantia do direito à vida, ela deverá 
ser concretizada.  

5. O Papel do Magistrado diante do 
conflito de normas constitucionais

Muito se fala da liberdade de crença e do 
respeito à vida privada dos adeptos da religião 
Testemunhas de Jeová, mas pouco se menciona 
a liberdade de consciência dos médicos. Estes são 
ensinados nas faculdades de medicina a salvar vi-
das, a lutar a todo custo e com todos os recursos 
para manutenção da vida, e o impedimento de 

realizar a transfusão de sangue em pacientes que 
necessitam dela para sobreviver constitui uma 
violência à sua consciência e à liberdade do seu 
exercício profissional. 

Por outro lado, a religião dos Testemunhas 
de Jeová é muito severa quanto a proibição da 
utilização de sangue e seus derivados. Há relatos 
de rejeição de fieis publicamente por terem se 
submetido a transfusões de sangue3, o que moral-
mente afeta o indivíduo. 

Ao magistrado compete fazer uso da técnica 
da ponderação dos interesses na analise do caso 
concreto, à luz do princípio da dignidade huma-
na, da liberdade de crença e de consciência, e do 
direito à vida. 

O exercício livre da fé, com todos os seus pre-
ceitos, é tutelado e respeitado no nosso Sistema 
Jurídico, mas há limites quando se trata da garan-
tia da vida humana.

6. Conclusão 

Diante de conflitos como o apresentado nes-
se texto – direito de crença, vida privada, auto-
nomia do corpo versus direito à vida – apenas no 
caso concreto será possível avaliar qual deverá ser 
a melhor decisão. É certo de que o direito à vida 
deverá sempre preponderar sobre os demais, res-
ta saber se a transfusão de sangue seria mesmo o 
único recurso possível na hipótese ou se existiria 
tratamento alternativo igualmente eficaz. 

A mera recusa do hospital ou do médico a se 
submeter aos ditames da crença do paciente que 
se recusa à transfusão, sendo essa possivelmente 
substituída ou descartada, constitui sim agressão 
ao direito de autodeterminação e ao de livre exer-
cício de crença religiosa.

De outra forma, o profissional da medicina 
também teria a sua liberdade de consciência vio-
lada se fosse obrigado a não transfundir um pa-
ciente em caso de urgência, por motivo de crença 

3 In. http://www.feministe.us/blog/archives/2008/08/23/bodily-
autonomyjehovahs-witness, acessado em 14/08/2009
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religiosa, que dependesse desse procedimento 
para sobreviver. 

O equilíbrio entre esses dois vetores é que 
deve o magistrado almejar alcançar.
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OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E A NãO - PESSOA
Juiz Federal Ricardo Machado Rabelo

Introdução: 

Há algum tempo atrás, em conversa com um 
advogado amigo, professor de Direito Civil, ouvi 
dele pela primeira vez a expressão não-pessoa. 
Referia-se às pessoas físicas que, a despeito de se-
rem titulares de personalidade jurídica nos termos 
da legislação nacional, não sabem exercer seus di-
reitos a tempo e modo, em razão do descaso, do 
abandono do Estado. Confesso que de lá para cá 
fiquei com aquela expressão gravada na minha 
mente. Será que, de fato, existe a figura da não-
pessoa? A conclusão a que cheguei é que meu di-
leto amigo e professor está certíssimo. Existe, sim, 
lamentavelmente, a figura da não- pessoa.

O objetivo deste trabalho consiste na de-
monstração de que, em que pesem a notória 
evolução e importância atualmente existente em 
torno dos direitos da personalidade, ainda assim, 
é correto afirmar que há uma outra categoria de 
pessoa física, que pode ser denominada de não-
pessoa, que vive à margem da classificação posta 
no Direito Civil e cujo modo rasteiro de vida viola, 
às escâncaras, a ordem constitucional em vigor. 

Desenvolvimento:

O nosso Código Civil atual, Lei nº 10.406/2002, 
dedica o seu primeiro Livro às Pessoas em geral. 
Inicialmente, tem-se as disposições concernentes 
às pessoas físicas e, a seguir, outras tantas, desti-
nadas a reger as pessoas jurídicas.

Interessa mais de perto a este ligeiro estudo 
as normas concernentes às pessoas físicas, nota-
damente aquelas que disciplinam os direitos da 
personalidade, delineadas nos artigos 11 a 21 do 
Código Civil Brasileiro.

A bem da verdade, o nosso Código Civil não 
fornece o conceito de personalidade jurídica. Há 
nele, porém, um feixe de normas concatenadas 
que abordam diversos assuntos, dentre os quais 
estão o nome das pessoas, a proteção ao corpo, 
o direito à imagem e à vida privada, etc. Por meio 
dessa multiplicidade comum de normas, ao intér-
prete é dado vislumbrar em que consiste a perso-
nalidade e os direitos dela provenientes. 

São várias as espécies de direitos da perso-
nalidade. Há dentre eles os que têm por objeto a 
integridade física dos indivíduos, como o direito à 
vida, ao corpo, à saúde, à inteireza física. Há tam-
bém aqueles que protegem a integridade ima-
terial ou intelectual, como o direito à obra, à ex-
pressão do pensamento, à liberdade religiosa, etc. 
Por fim, há os que tutelam a integridade moral, a 
saber: direito à privacidade, à imagem, ao nome.  
Vê-se, pois, que todos, sem exceção, encontram 
abrigo em normas e princípios constitucionais, 
espraiados a partir do fundamento primeiro, que 
vem a ser a dignidade do ser humano.

Ao destacar a importância dos direitos da 
personalidade o faço por uma questão conceitual, 
de extrema valia: o atual conceito (atual) de per-
sonalidade jurídica é bem distinto daquele que 
aprendi, no início do curso de Direito, há bons 
anos atrás. O conceito de personalidade mudou. 
Alterou-se sobremaneira, sendo dele, aliás, de 
onde emerge a origem conceitual do que vem a 
ser juridicamente a não-pessoa, em contraposição 
ao conceito moderno de pessoa jurídica. 

Antigamente, na sala de aula, era comum 
ouvir dos professores civilistas que a personalida-
de consistia, basicamente, na capacidade do ser 
humano de ser titular de direitos e obrigações, 
nos termos do direito posto. Uma aptidão inata 
de todo ser humano. A ordem jurídica elencava 
aqueles que estavam em condições de compor 
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relações jurídicas. Em conseqüência, essa mesma 
ordem jurídica cuidava de afastar aquelas pessoas, 
que em razão de múltiplas circunstâncias pessoais 
ou sociais, não tinham a capacidade de titularizar 
relações jurídicas. Vem daí a distinção jurídica que 
se faz até hoje dos absolutamente e relativamente 
incapazes. Reinava, pois, à época, uma visão téc-
nica, originária de um contexto eminentemente 
técnico e estanque do direito civil.  

Hoje, contudo, a noção de personalidade 
evoluiu. Ganhou contornos mais amplos e pro-
fundos, decorrentes do fenômeno que vem ocor-
rendo no país nos últimos tempos em razão da 
constitucionalização do direito civil, o que era ini-
maginável de ocorrer no passado. Algo recente, 
sem sombra de dúvida, que vem crescendo dia a 
dia em importância na dogmática jurídica.

A propósito, Maria Helena Diniz ensina o se-
guinte: “Somente em fins do século XX se pode cons-
truir a dogmática dos direitos da personalidade, ante 
o redimensionamento das noções de respeito à dig-
nidade da pessoa humana, consagrada no art.1º, III, 
da CF/88. A importância desses direitos e a posição 
privilegiada que vêm ocupando na Lei Maior são tão 
grandes que a sua ofensa constitui elemento carac-
terizador de dano moral e patrimonial indenizável, 
provocando uma revolução na proteção jurídica 
pelo desenvolvimento de ações de responsabilida-
de civil e criminal; do mandado de segurança; do 
mandado de injunção; do habeas corpus; do habe-
as data, etc. Com isso, reconhece-se nos direitos da 
personalidade uma dupla dimensão: a axiológica, 
pela qual se materializam os valores fundamentais 
da pessoa, individual ou socialmente considerada, e 
a objetiva, pela qual consiste em direitos assegura-
dos legal e constitucionalmente, vindo a restringir as 
atividades dos três Poderes, que deverão protegê-los 
contra quaisquer abusos, solucionando problemas 
graves que possam advir com o progresso tecnoló-
gico, p.ex. conciliando a liberdade individual com a 
social.”

No mesmo vetor, a lição de Rafael Garcia Ro-
drigues: “Entretanto, não é possível desconsiderar 
que a Constituição da República, de 1988, instaurou 
nova ordem jurídica no país, realocou valores, insti-
tuiu novos princípios, impondo assim o repensar de 
todo o sistema jurídico. A normativa constitucional, 

seu conjunto de regras e princípios passa a incidir no 
caso concreto, nas relações intersubjetivas. Desta 
forma, as categorias e conceitos do Direito Civil de-
vem ser criticadas e reconstruídas, tendo como norte 
a consecução do projeto constitucional.”

Fácil ver, portanto, que a personalidade ju-
rídica hoje encontra razão de ser não apenas na 
leitura apática do direito civil. Está além. Encontra-
se inserida na força abrangente do direito consti-
tucional. Assim, quando se fala, hoje em dia, em 
direitos da personalidade está se falando de ins-
trumentos de proteção, construídos a partir de 
um novo conceito de personalidade voltado na 
sua essência à dignidade do ser individual e social. 
Trata-se de um novo modo de ver a personalida-
de, próprio de uma sociedade evoluída, dinâmica, 
que efetivamente almeja o justo e a solidariedade 
social. Assim, nesse ponto é correto dizer que os 
direitos da personalidade são frutos da maturida-
de conquistada pelo povo, no que concerne ao 
respeito ao indivíduo individualmente considera-
do.     

No lado público, contudo, as coisas se pas-
sam de forma diferente. Ao Estado compete traçar 
múltiplas regras de comportamento. Dentre elas 
estão as que efetivamente possibilitem o desfru-
te dos direitos da personalidade pelos cidadãos. 
Daí a distinção que a doutrina faz entre direitos da 
personalidade e liberdades públicas. 

Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald 
dão as exatas medidas das coisas quando afir-
mam: “Os direitos da personalidade são estudados 
sob a ótica do direito privado, considerados com a 
garantia mínima da pessoa humana para a suas ati-
vidades internas e para as suas projeções e exteriori-
zações para a sociedade. Por isso, impõe à coletivi-
dade uma conduta negativa, evitando embaraço ao 
seu exercício. De outro lado, as liberdades públicas 
“são condutas individuais ou coletivas realizadas de 
forma autodeterminada, em face da autorização 
expressa ou implícita conferida pelo Estado”, como 
pondera Roberto Senise Lisboa. Disso não discrepa 
Gilberto Haddad Jabur esclarecendo “as liberdades 
públicas quando o Estado consagra os direitos indi-
viduais ou fundamentais.”
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Pois bem. Assentadas a premissa de que os 
direitos da personalidade evoluíram de uns tem-
pos para cá, mediante a interligação conceitual 
e efetiva com o direito constitucional e também 
a premissa de que ao Estado compete criar liber-
dades públicas em homenagem àqueles direitos 
fundamentais, é de se indagar se ainda existe a fi-
gura da não-pessoa em termos jurídicos e reais.

Ou seja, de onde vem afinal a não-pessoa? 
Como identificá-la? Quem é ou são elas? Como 
conceituá-la?  

As não-pessoas são assim: elas vivem, res-
piram, andam, comem, dormem. Algumas têm 
nome, ao passo que muitas não. Possuem certa 
intimidade e vida privada rasteira. Contudo, em 
tema de direitos e obrigações, elas são um nada. 
Um zero à esquerda. O Estado não se preocupa 
com elas. Na realidade, o Estado as ignora, não as 
educa minimamente e sequer prepara a consciên-
cia jurídica delas.

A não-pessoa é uma pessoa comum. Tem 
cor, raça e sexo. É pobre, na maioria das vezes, em 
recursos materiais. Tem a aptidão de desfrutar de 
direitos individuais e coletivos e, lado outro, o de-
ver de contrair obrigações. Em suma: tem perso-
nalidade e direito à proteção pessoal. No entanto, 
ela não tem consciência de que os possui. O Esta-
do não a ensina, não a informa, não a socorre, não 
obstante os claríssimos fundamentos da Repúbli-
ca Federativa do Brasil, dentre eles a dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III da CF/88). E no tópico 
que trata dos objetivos da República, tem-se a er-
radicação da pobreza e da marginalização e a re-
dução das desigualdades sociais e regionais, o que 
efetivamente ainda está longe de se ver (art.3º, III 
da CF/88).

Afinal, onde fica então a não-pessoa? Ora, 
ela está muitas vezes ao nosso lado. No semáfo-
ro, à espera da esmola; na fila do INSS, perdida 
em meio a tanta burocracia; no posto de saúde 
à espera de atendimento médico; no campo, pa-
decendo como escravo; no cárcere, como animal 
enjaulado; na favela, desprovida de água, luz e 
saneamento básico; com fome, na violência das 
ruas; na estrada, sem moradia; nas escolas desti-

tuídas de professores; na Justiça, na incerteza do 
que busca, e em tantos outros lugares.

São pessoas que não sabem o que significa 
a dignidade; que não conhecem os direitos que 
possuem. São filhos e vítimas do Estado que não 
tem por eles o mínimo de respeito e apreço. São 
não-pessoas, na medida em que o Estado prefere 
ignorá-las completamente. São, portanto, os fru-
tos vivos do descompasso existente entre os mo-
dernos direitos da personalidade e a ausência de 
políticas eficazes de liberdades públicas. As não-
pessoas, em síntese, são o retrato de uma ilusão 
ou desilusão jurídica.  

Conclusão:

A conclusão deste texto choca. Choca, pois, 
malgrado todo o esforço normativo concebido no 
Código Civil e na Constituição Federal, no intuito 
de elevar a importância dos direitos da persona-
lidade, o Brasil é um país que possui dentre a sua 
população, um universo enorme de não-pessoas, 
para as quais a personalidade e os direitos da per-
sonalidade representam tão somente uma ficção 
jurídica.
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A CLÁUSULA GERAL DA FUNçãO SOCIAL DO CONTRATO
Juiz Federal Substituto Rodrigo Esperança Borba

1 – Introdução.

Com a entrada em vigor do atual código civil 
brasileiro ganharam espaço na doutrina pátria as 
discussões a respeito da funcionalização de direi-
tos subjetivos e as cláusulas gerais.

Há muito, entretanto, Norberto Bobbio se 
ateve a este estudo em sua obra “Da Estrutura à 
Função”, quando passou a analisar o direito em 
sua dimensão teleológica, como um instrumento 
promocional de valores de interesse da socieda-
de, e não somente como um meio de repressão 
(BOBBIO, 2006).

Não se trata, pois, de novidade no meio jurí-
dico, já que, como afirma  Judith Martins Costa: 

A atribuição de uma função social ao 
contrato não deveria, pois, já por isto, ser obje-
to de estranhamento. Até porque, uma tal atri-
buição insere-se no movimento da funcionali-
zação dos direitos subjetivos, o qual, há muitas 
décadas, já não seria novidade em doutrina e 
mesmo no plano legislativo, bastando recordar 
a célebre fórmula (63) que, uma vez posta na 
Constituição de Weimar, ingressou nas Consti-
tuições do século XX  (COSTA, 1998).

Lembre-se que já dizia o Art. 150 da Cons-
tituição de Weimar, de 1919, que “a propriedade 
obriga”. 

Aliás, o homem não adota qualquer conduta 
sem que tenha a intencionalidade dirigida a al-
gum resultado, pois, caso contrário, seria um ser 
inanimado. 

O que poderia ter um quê de novidade é a 
socialização do direito, ou seja, o reconhecimento 
de este ter que estar voltado aos interesses sociais, 
e não meramente individuais. Isto se deu natural-
mente com a transposição do Estado liberal para 
o Estado social, impulsionado pelos horrores pra-
ticados por governos totalitários intolerantes que 
ensejaram a lesão repugnante aos mais comezi-
nhos direitos do ser humano.

2 – Cláusulas Gerais.

O objetivo de abarcar literalmente todas as 
possíveis situações ensejadas pelo convívio social, 
propagado pelo direito oitocentista arrimado no 
positivismo jurídico, ruiu após a ascensão da per-
cepção de que não haveria como escritos rígidos 
permanecessem adaptados à realidade da dinâ-
mica social, que evolui vorazmente ao longo do 
tempo.

O Código Napoleônico, que serviu de mode-
lo às normas de direito civil nos países da civil law 
como o nosso, pretendeu regular inteiramente as 
relações privadas, deixando para a Constituição a 
regulação apenas da relação entre o Estado e seus 
súditos. 

Havia, então, paralelamente, o ordenamento 
privado e o ordenamento público, guiados, res-
pectivamente, por um código civilista e uma cons-
tituição, em dois mundos impermeáveis.

Entretanto, como já aduzia Judith Martins 
Costa quando da tramitação do projeto de lei que 
veio a se tornar o código civil promulgado em 
2002, este modelo fechado de apresentação do 
direito civil não mais guarda consonância com os 
tempos atuais:

O Código Civil, na contemporanei-
dade, não tem mais por paradigma a es-
trutura que, geometricamente desenhada 
como um modelo fechado pelos sábios 
iluministas, encontrou a mais completa 
tradução na codificação oitocentista. Hoje 
a sua inspiração, mesmo do ponto de vista 
da técnica legislativa, vem da Constitui-
ção, farta em modelos jurídicos abertos 
(10). Sua linguagem, à diferença do que 
ocorre com os códigos penais, não está 
cingida à rígida descrição de fattispecies-
cerradas, à técnica da casuística. Um Có-
digo não-totalitário tem janelas abertas 
para a mobilidade da vida, pontes que o 
ligam a outros corpos normativos --- mes-
mo os extra-jurídicos --- e avenidas, bem 
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trilhadas, que o vinculam, dialeticamen-
te, aos princípios e regras constitucionais 
(COSTA, 1998).

De fato, o direito contemporâneo é pós-po-
sitivista e não admite que haja normas estanques 
dentro de um mesmo ordenamento jurídico, pois 
todas devem estar interligadas por valores cons-
tantes da Constituição de um Estado soberano, 
devendo ser reconhecida a sua plena normativi-
dade, no que tange a todas as suas normas, sejam 
regras, sejam princípios.

É por isso que Luis Roberto Barroso afir-
ma que, nos últimos quinhentos anos vimos o 
surgimento de três modelos institucionais diver-
sos: 1 – o Estado pré-moderno, caracterizado pela 
pluralidade de fontes e fundamentação jusnatura-
lista; 2 – o Estado legislativo de direito, fundado no 
“monopólio estatal da produção jurídica e sobre o 
princípio da legalidade”, exalando a natureza po-
sitivista do direito; e, por fim, 3 – o Estado cons-
titucional de direito, subordinando a legalidade a 
uma Constituição rígida (BARROSO, 2004).

O rígido positivismo foi deixado de lado pela 
adoção de técnicas legislativas que, privilegiando 
a atividade criadora dos magistrados, permitem o 
influxo de elementos metajurídicos e concepções 
atualizadas na resolução dos conflitos que lhes 
são levados a conhecimento, ensejando, mais que 
uma mera interpretação de determinado enuncia-
do, uma verdadeira criação da norma regente do 
caso concreto.

O instrumento mais incisivo em tal mister é 
a cláusula geral, que, servindo de caminho entre a 
Constituição e as demais normas do ordenamen-
to jurídico, convoca o Judiciário a participar junta-
mente com o Legislativo da criação do direito.

Isto porque, nas palavras de Judith Martins 
Costa: 

 a cláusula geral constitui uma dispo-
sição normativa que utiliza, no seu enun-
ciado, uma linguagem de tessitura inten-
cionalmente “aberta”, “fluida” ou “vaga”, 
caracterizando-se pela ampla extensão 
do seu campo semântico. Esta disposição 
é dirigida ao juiz de modo a conferir-lhe 
um mandato (ou competência) para que, 
à vista dos casos concretos, crie, comple-

mente ou desenvolva normas jurídicas 
mediante o reenvio para elementos cuja 
concretização pode estar fora do sistema. 
(COSTA, 1998). 

É preciso assentar que cláusulas gerais não 
se confundem com os denominados “conceitos 
jurídicos indeterminados”, pois estes, não obstan-
te carreguem espaço em aberto para o preenchi-
mento de elementos valorativos – principalmente 
atualizadores – pelo juiz, já trazem as conseqüên-
cias que serão observadas na aplicação da norma. 
No conceito indeterminado, “uma vez estabele-
cida, in concreto, a coincidência ou a não coin-
cidência entre o acontecimento real e o modelo 
normativo, a solução estará, por assim dizer, pre-
determinada” (BARBOSA MOREIRA, 1979).

As cláusulas gerais, porém, deixam ao ma-
gistrado que crie, no caso concreto, inclusive as 
conseqüências da aplicação dos elementos por si 
conjugados à norma. Como afirma André Osório 
Gondinho, esta é “uma das principais caracterís-
ticas das cláusulas gerais: a necessidade de que o 
juiz concorra para a formulação da norma jurídica. 
Nisto, a cláusula geral se diferencia dos conceitos 
indeterminados” (GONDINHO, 2000).

O Código Civil de 2002 veio permeado por 
cláusulas gerais, pois, como lembra Eroulths 
Cortiano Júnior, o legislador pátrio, objetivando 
outorgar uma justiça concreta aos indivíduos, 
assumiu o risco da inserção, na lei, de elementos 
metajurídicos a serem valorados pelo magistrado, 
o que se faz por meio desta técnica de cláusulas 
gerais. Assim – prossegue o insigne professor – a 
lei estabelece um “padrão adequado de conduta”, 
outorgando ao juiz o poder de conferir a solução 
concreta ao caso, criando a norma necessária (In-
formação verbal)1.

De fato, as principais regras do Código 
Civil de 2002 são cláusulas gerais, destacan-
do-se a boa-fé objetiva, função social do contra-

*Juiz Federal Substituto da 2ª. Vara Federal da Subseção de 
Divinópolis/MG.

1 Palestra proferida por Eroulths Cortiano Júnior na “I Jornada de 
Direito Civil e Processual Civil da Escola de Magistratura Federal 
da 1ª Região, promovida pelo Tribunal Regional federal da 1ª. 
Região em Salvador-BA, entre 17 e 19 de junho de 2009.
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to, equidade, responsabilidade civil e  afeto, en-
tre outras.

3 – Socialidade.

Tido como, ao lado da eticidade e operabili-
dade, uma das grandes diretrizes do Código Civil 
de 2002, a socialidade destaca um rompimento 
do direito civil contemporâneo com a visão extre-
mamente individualista do Estado liberal, gerada 
pela vinda da burguesia ao poder, a qual, sedenta 
de liberdade perante o Estado, cuidou de cortar 
as rédeas estatais às atividades privadas e sobre-
valorizar o aspecto patrimonial das relações inter-
subjetivas. 

No direito civil clássico as pessoas satisfa-
ziam seus interesses próprios fazendo contratos, 
adquirindo propriedade e estabelecendo relações 
de família. Não havia compromisso com a socie-
dade. Era o direito civil individualista, em que se 
esquecia dos reflexos dos atos privados perante a 
sociedade e da importância da satisfação de inte-
resses existenciais do ser humano.

Entretanto, tão importante – ou mais – do 
que saber se o negócio jurídico foi feito conforme 
os requisitos da lei, é saber o porquê do negócio e 
se este lesa os interesses da sociedade. 

Isto porque, na seara do direito civil consti-
tucional – como visto, não há mais barreiras entre 
um suposto “ordenamento privado” e um “orde-
namento público” –  é preciso ter em mente que 
toda pessoa recebe poderes para satisfazer deter-
minados deveres na sociedade. 

É por isto que hodiernamento se aceita que 
todo direito é um direito-função, ou seja, o direito 
dado só terá legitimidade se cumprir determinada 
função na sociedade. 

No código civil isto está positivado, por exem-
plo, nos seus seguintes artigos: Art. 187 (abuso do 
direito é um direito subjetivo usado de maneira 
egoística); Art. 421 (função social do contrato); Art. 
927, §único (função social da responsabilidade ci-
vil: o que importa é o risco da atividade, mesmo 
sem culpa do patrão); Art. 1228, §1º. (função so-
cial da propriedade); Art. 1511 (“comunhão plena 
de vida” é a cláusula geral de afeto, então não há 

culpa na separação, pois a família hoje não existe 
para satisfazer direitos patrimoniais, mas sim exis-
tenciais).

Passemos a tratar, ainda que brevemente, da 
função social do contrato.

4 – Função Social do Contrato. 

Há três princípios fundamentais que regem, 
hoje, a matéria inerente à teoria contratual: fun-
ção social do contrato, boa-fé objetiva e justiça 
contratual.

A boa-fé objetiva rege as relações internas 
da relação contratual, determinando que os con-
tratantes sejam verdadeiros parceiros agindo com 
lealdade, honestidade e cooperação, em um am-
biente solidário de confiança.

Não há consenso doutrinário quanto à dife-
renciação havida entre a cláusula geral da função 
social do contrato e a cláusula da boa-fé objetiva.

 Humberto Theodoro Júnior adota a diferen-
ciação pelo caráter externo da função social do 
contrato e interno da boa-fé objetiva, afirmando 
que a função social tem por fito “abordar a liber-
dade contratual em seus reflexos sobre a socieda-
de (terceiros) e não apenas no campo das relações 
entre partes que estipulam (contratantes)” (THEO-
DORO JÚNIOR, 2004).

Observa-se que, na visão de Humberto The-
odoro, enquanto a função social incidiria vertical-
mente sobre o negócio jurídico – externamente, 
da sociedade em relação às partes –, a boa-fé ob-
jetiva atuaria horizontalmente – entre as partes 
contratantes, no mesmo plano. 

Já Cláudio Luiz Bueno de Godoy (2004) e Flá-
vio Tartuce (2005) preferem o entendimento de 
que a função social traz conseqüências também 
“dentro” do contrato, o qual foi, inclusive, acolhi-
do nas jornadas de estudos de direito civil promo-
vidas pelo Conselho da Justiça Federal, conforme 
o enunciado no. 360, que assim dispõe: “Art. 421. 
O princípio da função social dos contratos tam-
bém pode ter eficácia interna entre as partes con-
tratantes”.
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Certo é que a função social do contrato (ou o 
seu aspecto externo para aqueles que a dividem 
em interna e externa) tem o condão de, ante a in-
cidência da diretriz da socialidade, conferir novos 
contornos ao vetusto princípio da relatividade 
contratual.

Tal princípio consiste no tão aclamado dog-
ma de que “contrato só produz efeitos entre as 
partes, não beneficiando, nem prejudicando, ter-
ceiros”, pois seria res inter alios acta  (coisa que só 
interessa às partes).

Ocorre que em uma sociedade com tessitu-
ra tão complexa e dinâmica como a contemporâ-
nea os contratos não podem mais ser vistos como 
compartimentos privados estanques em relação à 
sociedade. Hoje a sociedade pode influenciar na 
relação contratual e afetar o seu conteúdo.

Como a sempre lembrada –  por ser clara e 
objetiva –  afirmação de Enzo Roppo, “o contrato 
é a veste jurídica das operações econômicas” (RO-
PPO, 1988).

Ora, em assim sendo, a saudável e dinâmica 
circulação das riquezas em uma dada sociedade 
capitalista interessa a todos os indivíduos dela in-
tegrantes.

É que, como afirma Judith Martins Costa, “a 
constituição econômica de uma sociedade, todos 
os sabemos, não é matéria de interesse individual, 
ou particular, mas atinge – e interessa – a todos. O 
contrato, veste jurídica das operações de circula-
ção de riqueza, tem inegavelmente, função social 
(COSTA, 1998).

Aliás, em razão da despatrimonialização do 
direito civil, é acertada a afirmação de Flávio Tar-
tuce no sentido de que “superou-se a tese pela 
qual o contrato visa principalmente a segurança 
jurídica. Na realidade, o contrato tem a principal 
função de atender à pessoa e aos interesses da co-
letividade, diante da tendência de personalização 
do Direito Privado” (TARTUCE, 2005).

Não foi por acaso, portanto, que o Código Ci-
vil de 2002 deduziu logo no início do seu título de-
dicado aos “contratos em geral” que “a liberdade 
de contratar será exercida em razão e nos limites 

da função social do contrato” (Art. 421 do Código 
Civil).

Na prática, podemos visualizar sem maiores 
dificuldades, como lembra Nelson Ronsenvald 
(2007) com o habitual brilhantismo, três aplica-
ções cotidianas da exigência de respeito à função 
social a cada contrato: quando há lesão a interes-
ses da sociedade; quando há um terceiro ofendi-
do; e quando há um terceiro ofensor.

4.1 – Lesão a Interesses da Sociedade.

A primeira situação – lesão a interesses so-
ciais – é a que naturalmente vem ao pensamento 
de todos em primeiro lugar. Ocorre quando o ne-
gócio é benéfico para as partes, mas lesa interes-
ses metaindividuais, como, v.g, o meio-ambiente 
ou os consumidores em geral.

É de fácil visualização esta hipótese quando, 
por exemplo, lembramos de oligopólios ou car-
téis de postos de gasolina que objetivam manipu-
lar preços que deveriam ser livremente ajustados 
segundo os ditames da livre iniciativa, ou ainda 
quando nos recordamos de publicidades abusivas 
divulgadas à sociedade em razão de pacto firma-
do com esta intenção entre cliente e agência de 
publicidade.

Outro exemplo é o uso de “brincadeiras” esd-
rúxulas em programas de televisão onde se reduz 
a dignidade humana a nível inaceitável em dada 
sociedade, podendo-se recordar, mutatis mutan-
di, do famoso caso de “arremessos de anões” em 
pubs franceses, os quais, mesmo contrariamen-
te aos interesses dos anões participantes, foram 
proibidos pela jurisdição administrativa francesa 
(e posteriormente pela ONU) de usar de tal prática 
para diversão de seus clientes.

O esporte, sendo também um produto de 
consumo, também se sujeita a ser uma arena para 
a ocorrência deste específico desrespeito à função 
social dos contratos. 

Caso vindo à tona recentemente que, se 
comprovado, retrata uma típica lesão à função so-
cial do contrato é o do suposto acidente volunta-
riamente causado pelo piloto brasileiro “Nelsinho” 
Piquet, que, na temporada de 2008 da “Fórmula 
1”, teria, em combinação com dirigentes de sua 
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equipe, forçado um acidente na corrida de Cinga-
pura para que, com a entrada do chamado safety 
car, seu companheiro de equipe, Fernando Alon-
so, fosse beneficiado e obtivesse a vitória, como, 
de fato, ocorreu2. É que os milhares de especta-
dores da corrida e milhões de telespectadores de 
todo o mundo foram, caso isto tenha ocorrido, fla-
grantemente ludibriados, eis que acompanharam 
a corrida para assistir a uma verdadeira competi-
ção, e não a um teatro gerado por artimanhas de 
determinados contratantes (piloto e sua equipe) 
em benefício apenas de seus interesses econômi-
cos, pois, como afirma o co-proprietário de uma 
equipe rival (Patrick Head, da equipe “Williams”), 
se “ficar provado que a manipulação é uma práti-
ca constante, acho justo que ninguém tenha mais 
interesse na Fórmula 1 por não acreditar no que 
vê”3.

4.2 – Terceiro Ofendido.

A segunda hipótese de flagrante lesão à fun-
ção social do contrato é quando o negócio é be-
néfico para todas as partes, inclusive para a coleti-
vidade, mas vem a ofender uma terceira pessoa: é 
a situação do terceiro ofendido.

Trata-se do “consumidor por equiparação” 
do Art. 17 da Lei no. 8.078/90 (Código do Con-
sumidor). É o denominado bystander, que figura 
como vítima da relação de contratual da qual não 
participou. Podemos lembrar como exemplo disto 
o pedestre que acaba sendo vitimado por falha de 
algum dispositivo de dirigibilidade de um veículo 
que transitava na via de circulação. Neste caso, a 
vítima poderá demandar no Judiciário diretamen-
te contra o fabricante do carro, em vez de apenas 
se voltar contra o condutor deste. 

Note-se que a jurisprudência do Superior Tri-
bunal de Justiça – STJ, ante a importância da fun-
ção social do contrato, vem alargando o conceito 
de terceiro ofendido, o que se pode inferir da ado-
ção do entendimento de que a vítima de acidente 

2 Disponível em < http://esporte.uol.com.br/ultimas/
reuters/2009/09/13/ult28u59323.jhtm> Acesso em 14 de 
setembro de 2009.

3 Idem.

automobilístico pode acionar diretamente a segu-
radora do outro veículo. 

Tradicionalmente, admitir-se-ia apenas o 
acionamento direto do outro condutor, ou pro-
prietário do veículo, sendo que a estes caberia, 
caso entendessem adequado, a denunciação da 
lide à sua seguradora. É, como aduzido por Nelson 
Rosenvald (2007), o que sugere a literalidade do 
Art. 787 do CC (“No seguro de responsabilidade 
civil, o segurador garante o pagamento de perdas 
e danos devidos pelo segurado a terceiro”).

Entretanto, tem-se, atualmente, que em tais 
contratos há a implícita a estipulação em favor de 
terceiros, pelo que estes podem pugnar seus di-
reitos diretamente contra a seguradora. É o que se 
vê do seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de 
trânsito. Atropelamento. Seguro. Ação direta 
contra seguradora. A ação do lesado pode ser 
intentada diretamente contra a seguradora que 
contratou com o proprietário do veículo cau-
sador do dano. Recurso conhecido e provido. 
(STJ, 4ª. Turma, REsp 294.057-DF, j. 28.6.2001)

Em verdade, o STJ, deixando de lado o Art. 
787 acima transcrito, está estendendo a aplicação 
da norma do Art. 788 do CC – direcionada literal-
mente apenas a seguros obrigatórios – aos segu-
ros facultativos, tudo em atenção à função social 
que todo contrato deve carregar4.

Outro caso marcante de função social do 
contrato a serviço da proteção de terceiro ofendi-
do é o enunciado no. 308 da súmula do STJ.

Em tal enunciado o STJ consolidou entendi-
mento de que, mesmo havendo hipoteca entre a 
construtora e o agente financeiro, para garantir 
empréstimos pecuniários deste àquela, o direito 
de seqüela inerente a tal direito real de garantia 
deveria ceder em face dos direitos de terceiros ad-
quirentes das unidades construídas pela primeira. 

Assim é que se fixou que “a hipoteca firmada 
entre a construtora e o agente financeiro, anterior 
ou posterior à celebração da promessa e compra 

4 Art. 788, CC/02: “Nos seguros de responsabilidade legalmente 
obrigatórios, a indenização por sinistro será paga pelo segurador 
diretamente ao terceiro prejudicado”.
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e venda, não tem eficácia perante os adquirentes 
do imóvel” (Súmula 308 do STJ).

Ponderando acerca de qual direito 
deveria prevalecer, se o direito real hipo-
tecário do agente financeiro ou se o direi-
to à moradia dos adquirentes de unidades 
imobiliárias, optou o STJ, em homenagem 
à função social dos contratos (apesar de ter 
havido referência à boa-fé objetiva), pela 
segunda opção, que se coaduna com os 
interesses coletivos e, principalmente, com 
a dignidade da pessoa humana. Ora, o ad-
quirente era o único neste “triângulo con-
tratual” que não objetivava simplesmente o 
lucro. O adquirente queria apenas uma mo-
radia, tendo pago suas prestações acorda-
das. Não poderia, portanto, ser prejudicado pelo 
contrato firmado entre a construtora e o agente 
financeiro, mesmo que se tratasse de um direito 
real, oponível, tradicionalmente, erga omnes, pois, 
para assegurar o seu direito, o agente mutuante 
poderia ter agido antes, pugnando, por exemplo, 
que os adquirentes passassem a fazer os paga-
mentos por suas unidades diretamente a si, e não 
à construtora, pois era obviamente de sua ciência 
que o empreendimento hipotecado se destinava 
à aquisição de terceiros. Vê-se que se levou em 
consideração a inércia do mutuante, ensejando 
uma espécie de suppressio do seu direito, pelo não 
exercício adequado (a tempo e modo razoáveis 
conforme a função social dos direitos subjetivos 
envolvidos).

4.3 – Terceiro Ofensor.

Por fim, lembremos da situação do terceiro 
ofensor.

Trata-se de hipótese em que o negócio jurí-
dico é benéfico às partes e não lesa interesses da 
sociedade, mas um terceiro prejudica esta relação 
contratual. É o que alguns, dando ênfase ao com-
portamento negativo verificado, denominam de 
“terceiro predador”.

Como visto, contratos são formas de circu-
lação de riquezas na sociedade, tendo esta, pois, 
interesse em que aqueles se dêem da forma mais 
natural possível, com a satisfação dos parceiros 
contratantes, podendo cada um se libertar do vín-

culo gerado e seguir sua vida negocial de modo 
a continuar gerando a circulação econômica ne-
cessária em toda sociedade capitalista e, enfim, 
desenvolver de forma mais plena possível suas 
necessidades humanas.

É por isso que se mostra adequada a visão de 
Nelson Ronsenvald, quando encara a obrigação 
como um processo:

A obrigação deve ser vista como uma 
relação complexa, formada por um con-
junto de direitos, obrigações e situações 
jurídicas, compreendendo uma série de 
deveres de prestação, direitos formativos 
e outras situações jurídicas. A obrigação é 
tida como um processo – uma série de atos 
relacionados entre si -, que desde o início se 
encaminha a uma finalidade: a satisfação 
do interessa na prestação. Hodiernamen-
te, não mais prevalece o status formal das 
partes, mas a finalidade à qual se dirige a 
relação dinâmica. Para além da perspectiva 
tradicional de subordinação do devedor ao 
credor existe o bem comum da relação obri-
gacional, voltado para o adimplemento, da 
forma mais satisfativa ao credor e menos 
onerosa ao devedor. O bem comum na rela-
ção obrigacional traduz a solidariedade me-
diante a cooperação dos indivíduos para a 
satisfação dos interesses patrimoniais recí-
procos, sem comprometimento dos direitos 
da personalidade e da dignidade do credor 
e devedor” (ROSENVALD, 2005).

Não obstante, pode um terceiro vir a inter-
ferir neste processo, lesando a função social do 
contrato, na concepção de que a sociedade quer 
que este se encerre naturalmente, satisfazendo as 
partes, pois, como visto, o inadimplemento não é 
saudável para o desenvolvimento econômico de 
qualquer sociedade.

Afastando-nos um pouco do campo patrimo-
nial, podemos nos lembrar do famoso “Ricardão” 
no âmbito das relações de família. Ora, o sujeito 
popularmente conhecida como “amante” nada 
mais é que um terceiro ofensor à relação contratu-
al do matrimônio (ou do companherismo), sendo 
que o próprio Código Civil é enfático em rechaçar 
tal situação, quando, além de pregar a fidelidade 
como uma das obrigações conjugais, dispõe em 
seu Art. 1513 que “é defeso a qualquer pessoa, de 
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direito público ou privado, interferir na comunhão 
de vida instituída pela família”.

Nelson Rosenvald, para claramente exempli-
ficar esta situação, traz à lembrança o caso referen-
te ao cantor “Zeca Pagodinho”, o qual, em meio à 
execução de um contrato de publicidade que ha-
via entabulado com uma fabricante de cervejas (a 
Schincariol), aceitou proposta de outra fabricante 
do mesmo produto (a Ambev), rompendo aquele 
primeiro contrato, passando a, “de uma ora para 
outra”, aparecer na televisão em propaganda des-
ta última – isto após aparecer, pouco tempo antes, 
em propaganda relacionada ao contrato inadim-
plido (ROSENVALD, 2007).

O Código Civil traz em seu Art. 608 uma pena 
privada a incidir sobre o aliciador: “Aquele que ali-
ciar pessoas obrigadas em contrato escrito a pres-
tar serviço a outrem pagará a este a importância 
que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, 
houvesse de caber durante 2 (dois) anos”.

O que a função social do contrato provoca 
aqui é um acionamento direto do terceiro pela 
parte prejudicada no contrato interrompido, 
e não apenas a responsabilização direcionada 
contra a parte aliciada, pela tradicional teoria da 
inadimplência.

5 – Conclusões.

Todo direito subjetivo deve ser analisado, 
no âmbito jurídico, não apenas conceitualmente, 
mas – e em especial –  por seu aspecto funcional, 
devendo o seu exercício se dar em conformidade 
com os interesses sociais, sob pena de constituir 
abuso não tolerado pelo ordenamento jurídico.

Não há mais que se falar em codificações ci-
vis impermeáveis a normas de interesse público, 
pois relações jurídicas estabelecidas no âmbito 
privado também se prestam à incidência da soli-
dariedade e, de resto, aos preceitos constitucio-
nais. Deve haver sempre, portanto, uma filtragem 
constitucional mesmo em normas direcionadas às 
relações pretensamente apenas privadas (relacio-
na-se o tema com a chamada “eficácia horizontal 
dos direitos fundamentais” reconhecida pelo STF, 
por exemplo, no RE 201.819/RJ).

O direito não pode ser formado somente por 
enunciados rígidos advindos apenas de fonte le-
gislativa. É preciso que o aplicador dos enunciados 
nos casos concretos preencha-os com os valores 
constitucionais atuais, ensejando uma verdadeira 
produção do direito, e não mera interpretação, 
sendo as cláusulas gerais meios incisivos para o 
alcance de tal mister.

A cláusula geral carrega esta necessária aber-
tura a elementos a serem trazidos pelo julgador 
na produção da norma concreta, abarcando inclu-
sive suas conseqüências, não se confundindo com 
os chamados “conceitos jurídicos indetermina-
dos”, que já trazem o resultado da interpretação 
a ser feita pelo magistrado em relação aos seus 
termos.

Advinda da diretriz da socialidade, a função 
social do contrato, juntamente com a boa-fé obje-
tiva e a justiça contratual, impõe condicionamen-
tos finalísticos à outrora aclamada autonomia da 
vontade5.

Parcela da doutrina, como Humberto Theo-
doro Júnior, enxerga na função social do contrato 
apenas um aspecto externo, ou seja, algo havido 
apenas entre as partes e a sociedade, pois a boa-fé 
objetiva se encarregaria de impor a eticidade in-
ternamente entre as partes. Já outros estudiosos, 
como Flávio Tartuce, entendem que a função so-
cial pode incidir tanto interna como externamen-
te, o que foi adotado no enunciado no. 360 das 
jornadas de direito civil promovidas pelo Conse-
lho de Justiça Federal.

A incidência da função social do contrato (ou 
o seu aspecto externo, para aqueles que enten-
dem que incide também internamente) se mostra 
flagrante em três situações práticas: quando o ne-
gócio é benéfico para as partes, mas prejudicial à 
sociedade; quando o negócio é benéfico para as 
partes e para a sociedade em geral, mas acaba por 
ofender um terceiro; e, por fim, quando o negócio 
jurídico beneficia as partes e a sociedade, mas um 

5 A doutrina, em razão disto, vem substituindo esta expressão 
por “autonomia privada”, que pretende significar a autonomia 
da vontade já devidamente condicionada à função social do 
contrato, à boa-fé objetiva, e à justiça contratual, ou seja, à 
ordem jurídica vigente.
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terceiro vem a intervir em sua execução, prejudi-
cando seu natural desenvolvimento.

Deve-se ter a consciência de que, ao contrá-
rio do que talvez se possa imaginar em uma pri-
meira impressão, o princípio do pacta sunt servan-
da não resta abandonado pelo influxo das novas 
concepções ora tratada, mas sim reforçado “me-
diante o compromisso harmônico entre as partes 
e a sociedade”, pois “o corpo social, até algum 
tempo reputado como um desconhecido, assume 
postura colaboracionista de preservação dos pac-
tos econômicos” (ROSENVALD, 2007).
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REFLEXÕES SOBRE A DINÂMICA SOCIAL E A NOVA ORDEM 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRA NA CONSTRUçãO DO 

CONCEITO JURÍDICO DE FAMÍLIAS SIMULTÂNEAS E SEUS 
EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS.

Juíza Federal Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann

“Ele se lembra de um tempo, de um 
modo de se imaginar, que o deixa por sua con-
ta e risco. Não há como escapar do aperto de 
suas lembranças. E assim ele trafega por dois 
mundos, inseguro em ambos, sempre desequi-
librado, brincando de emergir da pobreza sem 
fundo, cuidando para que sua raiva atinja so-
mente os que estão nas mesmas condições”. 

Barack Obama, 2008, A origem dos meus 
sonhos, 3ª edição, p.329.

Resumo

O presente artigo apresenta uma análise 
quanto à dinâmica social e suas conseqüências 
na estrutura das famílias na sociedade contempo-
rânea sob a nova ordem constitucional brasileira, 
instaurada pela Constituição Federal de 1988, na 
construção do conceito jurídico de famílias simul-
tâneas, com o objetivo de promover uma reflexão 
sobre o tema. Trata, ainda, da possibilidade de su-
peração da incapacidade legal de sua regulamen-
tação, através de uma interpretação jurídica infor-
mada pela aplicação dos princípios da dignidade 
da pessoa humana, da proteção à família e da soli-
dariedade, para o reconhecimento de seus efeitos 
previdenciários e da possibilidade de rateio de be-
nefício de pensão por morte neste âmbito.

Palavras-chave: direito; família; casamento; 
união estável; famílias simultâneas; previdenciá-
rio; benefício; princípios.

Abstract

This article presents an analysis of the social 
dynamic in the families’ structure transformations 
through the new Brazilian constitutional order to 
promote a reflection about  the construction of 
the simultaneous families’ concept. In this sense, 
this work defends the possibility to overcome the 
legal rules incapacity to follow this social transfor-
mation through a juridical interpretation guided 

by the human dignity warranty, the family consti-
tutional protection and the solidarity principle to 
face this question and to assure their social secu-
rity effects. 

Key-words: law; family; simultaneous fami-
lies; social security; constitutional rights.

A dinâmica social traz uma série de possibi-
lidades nas relações interpessoais que o direito 
positivo, considerado como conjunto de normas 
postas em um determinado ordenamento jurídi-
co, não consegue alcançar. A multiplicidade dos 
contornos familiares na atual sociedade brasileira 
e especialmente a simultaneidade, muitas vezes 
existentes nestes laços e vínculos, permitem visu-
alizar relações que não se enquadram nos moldes 
legalmente definidos e que, contudo, justamen-
te por tais circunstâncias, demandam proteção 
jurídica e não devem ser esquecidas do amparo 
previdenciário, com o objetivo de assegurar a dig-
nidade dos indivíduos envolvidos nesses mundos 
concorrentes.   

Assim o tema proposto envolve, justamente, 
uma reflexão sobre o fenômeno da simultaneida-
de de núcleos familiares e seus possíveis efeitos 
jurídicos, especialmente no contexto previden-
ciário, para definir as possibilidades de rateio de 
benefício e a multiplicidade de aspectos derivada 
da própria riqueza e diversidade já mencionada 
das relações humanas em uma sociedade sob 
constantes transformações tecnológicas, espe-
cialmente na comunicação e na informação, cuja 
crescente velocidade, revolve e altera seus valores 
e anseios.

De início, torna-se necessário, como corte 
metodológico, explicitar que, como os filhos têm 
proteção autônoma no ordenamento jurídico vi-
gente, este artigo tratará da questão dos efeitos 
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previdenciários nas famílias simultâneas apenas 
em relação aos cônjuges, companheiros e compa-
nheiras, firmando-se a dispensa de novas referên-
cias a tais limites ao longo do texto.

De outro lado, a questão trazida a análise 
nesta oportunidade traz uma dificuldade preli-
minar qual seja a ausência de uma estrutura nor-
mativa dentro do ordenamento jurídico brasileiro 
que a discipline de forma adequada e precisa, pela 
própria incapacidade normativa de acompanhar 
as modificações de uma sociedade, seus objetivos 
e valores ao longo do tempo.

Com efeito, para a construção do alicerce ju-
rídico necessário à reflexão proposta mostram-se 
bem adequadas, ao exercício hermenêutico exigi-
do na hipótese, as considerações de Ruzyk1que 
ao tratar da ambiência do fenômeno das famílias 
simultâneas afirma que:

“Trata-se do reconhecimento de que a 
família é a realidade social e histórica que pre-
cede o direito positivo, e que, nada obstante 
isso, demanda sua apreensão. Esta não se con-
funde com a constituição de modelos fecha-
dos que engessem a realidade, mas, sim, na 
possibilidade de inserção no sistema jurídico 
de racionalidades a ele alheias como a priori, 
que se mostre aptas a gerar efeitos no âmbito 
do direito.

Se é certo que alguns arranjos familiares 
se apresentam de antemão como predefinidos 
no direito positivado, com maior ou menor 
refinamento conceitual, essa aferição, antes 
de implicar conclusão acerca da exclusão de 
outros arranjos, deve ser lida como sintomá-
tica da abertura do direito a outras realidades 
familiares. A inserção destas no ordenamento 
- sobretudo com o reconhecimento de sua efi-
cácia jurídica - se opera mediante uma abertu-
ra seletiva.

A seletividade não é determinada, en-
tretanto, como regra, por modelos prévios de 
exclusão, mas, sim, pela construção normativa 
realizada em concreto, por meio de um méto-
do simultaneamente tópico e sistemático, que, 
sem descurar da demanda social concreta, a 
apreende à luz de um sistema visto como tota-
lidade ordenada, ainda que aberta.

1 (RUZYK, 2005. p.37)

Essa ampla abertura à pluralidade de ar-
ranjos familiares pode encetar possibilidade, 
em tese, de ingresso no sistema, inclusive, de 
formações familiares que sejam qualificadas 
pela marca da simultaneidade”

Outro obstáculo que emerge para a aceita-
ção de efeitos jurídicos previdenciários nas famí-
lias simultâneas estrutura-se sob a ideia de que 
seu reconhecimento corresponderia à circunstân-
cia social legalmente vedada, com proximidade 
intrínseca ao conteúdo da bigamia situando-se, 
portanto, na área definida da ilicitude, o que pen-
so não servir de fundamento adequado e ajustado 
para a ausência de amparo previdenciário aos in-
divíduos envolvidos dentro do princípio da prote-
ção à entidade familiar e da dignidade da pessoa 
humana.

Mesmo neste tema da bigamia Ruzyk2 apre-
senta importantes considerações no aspecto de 
seus possíveis efeitos jurídicos ao afirmar que ain-
da que

“a bigamia - tomada como a pluralidade 
de vínculos formais de conjugalidade funda-
dos, como tais, no casamento – seja inserida 
no sistema jurídico como situação identificada 
no âmbito da ilicitude, é inegável que se trata 
de hipótese apta a produzir efeitos jurídicos, 
seja pela possibilidade de caracterização de ca-
samento putativo na perspectiva do cônjuge 
de boa-fé, ou, mesmo, pelo caráter sui generis 
do regime de invalidade do casamento, que 
não se vincula, de modo absoluto, ao brocardo  
quod nullun est nullun producit effectum. 

Portanto, o argumento de que o rateio do 
benefício da pensão por morte nas hipóteses de 
famílias simultâneas corresponderia a ato ilícito - 
como resultado dos efeitos próprios da bigamia 
- não se mostra apto a tutelar o tema quando ana-
lisado sob ângulo diverso do indivíduo, que, iso-
ladamente, realiza a bigamia pelo desrespeito às 
normas de impedimento ao matrimônio, e passa 
a considerar ângulo diverso, qual seja o dos indiví-
duos que compõem as entidades familiares simul-
tâneas, tendo em vista a proteção da família con-
sagrada pela Constituição Federal de 1988, que 

2 (RUZYK, 2005, p.15/16)
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passa a definir expressamente novos parâmetros 
de interpretação para o campo do direito de famí-
lia, passando, implicitamente, a valorar o afeto nas 
relações familiares, chegando a consignar expres-
samente como entidade familiar, por exemplo, 
também a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes, nos termos do §4º de 
seu artigo 226, firmando a partir daí uma abertura 
ao conceito de família consagrado no Código Civil 
de 1916, que dava primazia a relação conjugal pri-
mária nascida do matrimônio.

A posição apresentada não corresponde a 
entendimento uniforme na doutrina, que guarda 
resistência ao acolhimento jurídico das famílias 
simultâneas a partir de interpretação firmada sob 
uma apreensão do tema de forma mais fincada no 
ordenamento jurídico positivo. Neste ponto, cabe 
destacar a posição de Maria Helena Diniz3, que 
cuida do que denomina de direito convivencial, 
diferenciando juridicamente, contudo, a família da 
entidade familiar, e estabelecendo a exigência de 
determinados elementos como essenciais à confi-
guração de uma união estável, como a diversida-
de de sexos, ausência de matrimônio civil ou de 
impedimento matrimonial entre os conviventes, 
notoriedade de afeições recíprocas, honorabilida-
de, fidelidade ou lealdade, referindo ponderações 
relativamente à coabitação, como um de seus 
elementos, criando na ausência de tais elementos 
uma sociedade de fato. Menciona a dependência 
econômica como elemento secundário da união 
estável, distanciando-se, neste aspecto, da abor-
dagem do tema proposto aos efeitos previdenci-
ários ora em exame, na medida em que neste âm-
bito, a dependência econômica é essencial, ainda 
que possa ser presumida.

Ademais a posição doutrinária mencionada 
guarda significativa relevância no sentido de bem 
diferenciar o casamento e o vínculo jurídico dele 
derivado e todas as suas conseqüências jurídicas 
da reflexão proposta que de forma alguma nega 
tais efeitos jurídicos exclusivos ao matrimônio, 
nem tampouco desconhece a existência de múl-
tiplos relacionamentos cujo concurso não resulta 

3 (DINIZ, 2008, p. 368/382)

no seu reconhecimento como entidade familiar, 
por fatores múltiplos, como, por exemplo, a au-
sência de afeição familiar, de mútua assistência, 
e de permanência, ainda que sempre, em última 
análise, acabem gerando a possibilidade de efei-
tos previdenciários na gestão dos recursos pelos 
respectivos parceiros de segurado do benefício 
previdenciário de pensão por morte de filhos me-
nores ou inválidos seus, eventualmente nascidos 
destes relacionamentos ocasionais ou esporádi-
cos, concorrentes ou não de entidade familiar.

O que se propõe nesta oportunidade, contu-
do, é o reconhecimento e a proteção jurídica de 
fenômeno social diverso qual seja o das famílias 
simultâneas e dos indivíduos envolvidos nes-
tas entidades familiares que não se ajustam aos 
moldes legais estabelecidos, mas que possuem o 
atributo da  afeição familiar, da mútua assistência, 
com  o objetivo de lhes reconhecer o respectivo 
amparo previdenciário, pautado no princípio da 
solidariedade e assim garantir  à efetiva  proteção 
à família sob uma interpretação pautada na digni-
dade da pessoa humana, enquanto fundamento 
do República Federativa do Brasil.

Aliás, o afeto enquanto atributo intrínseco 
nos múltiplos arranjos familiares tem sido exa-
minado por seus efeitos jurídicos próprios. Neste 
ponto cabe mencionar Russot 4que ao analisar o 
tratamento jurídico do afeto nas relações familia-
res afirma que: 

“Na organização jurídica da família ga-
nha dimensão e importância o princípio jurídi-
co do afeto. Antes de postar-se somente como 
elaboração doutrinária, também possui arrimo 
legal.” 

E apresenta, em seguida, o lastro constitucio-
nal do princípio no §8º do art. 226 da Constituição 
Federal que assim se firma:

“O Estado assegurará a assistência à famí-
lia na pessoa de cada um dos que a integram, 
criando mecanismos para coibir a violência no 
âmbito de suas relações. ”

4 (RUSSOT, 2009, p.28)
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Assim, as relações familiares e sua disciplina 
jurídica passam a abrigar novos conceitos como o 
do parentesco socioafetivo, a partir dos princípios 
constitucionais instaurados pela Constituição Fe-
deral de 1988. Heloisa Barboza,5 enfrenta o tema 
da seguinte forma:

“A constituição Federal de 1988 promo-
veu profundas alterações no Direito de Famí-
lia, não só para harmonizá-lo com os valores 
ali consagrados, como também para concluir 
e sedimentar o processo de recepção da reali-
dade social pelo ordenamento. As diretrizes ju-
rídicas que regem as relações familiares foram 
constitucionalmente estabelecidas, dentre as 
quais se destacam os princípios da dignidade 
da pessoa humana e da solidariedade. A famí-
lia, até então sinônimo de casamento, passou 
por sensíveis transformações em sua vocação 
e forma de constituição, em razão de fatores 
econômicos e sociais, aos quais se agregam os 
efeitos da biotecnociência. Novos arranjos fa-
miliares surgiram, desafiando a ordem jurídica. 
O afeto ganhou relevância perante o Direito, 
gerando vínculos, direitos e obrigações na ór-
bita familiar.”

Dos questionamentos apresentados quanto 
aos efeitos jurídicos da proteção constitucional 
à entidade familiar a partir dos indivíduos que a 
integram, percebe-se uma intersecção quanto ao 
princípio da solidariedade, que também constitui 
um dos fundamentos do direto previdenciário e, 
portanto, deve ser considerado na definição dos 
seus possíveis efeitos jurídicos relativamente às 
famílias simultâneas.

Quanto ao princípio da solidariedade no di-
reito previdenciário, instrumento de grande im-
portância na reflexão proposta e para análise da 
possibilidade de rateio de benefícios no concurso 
de entidades familiares, cabe considerar as pala-
vras de Horvath Júnior6 que assim estabelece:

“Solidariedade social significa a contri-
buição do universo dos protegidos em bene-
fício da minoria. Precisamos eliminar a idéia 
de que os benefícios previdenciários só são 
concedidos a quem esteja em situação de im-
possibilidade de obtenção de recursos para 

5 (BARBOZA, 2009, p. 25)
6 (HORVATH JÚNIOR, 2004. p.50)

sustento pessoal e de sua família, pois isso 
não corresponde à totalidade das situações. O 
sistema protetivo visa amparar necessidades 
sociais que acarretam a perda ou diminuição 
dos recursos, bem como situações que provo-
quem o aumento de gastos. No momento da 
contribuição é a sociedade quem contribui, no 
momento da percepção é o indivíduo quem 
usufrui. Daí vem o pacto de gerações ou prin-
cípio da solidariedade entre gerações. Os não 
necessitados de hoje, contribuintes, serão os 
necessitados de amanhã, custeados por novos 
não necessitados que surgem.”

É inegável, portanto, que a família conside-
rada na legislação definida pelo Código Civil de 
1916 passou por intensas modificações, criando 
o ambiente que produziu a Constituição Federal 
de 1988, ficando estabelecida uma nova proteção 
jurídica da família e sua apreensão no direito pre-
videnciário. A toda evidência, as transformações 
das relações familiares, seus valores e arranjos, 
permanecerão ocorrendo em um processo contí-
nuo e imutável ínsito à sociedade contemporânea 
que passa a absorver a noção mesmo de uma crise 
institucional dos modelos e valores tradicionais da 
própria sociedade contemporânea. 

Poder-se-ia mesmo absorver a ideia de crise 
da modernidade atingindo os mais diversos seg-
mentos da sociedade e o do seu próprio direito - 
enquanto conduta humana disciplinada em orde-
namento de normas pactuadas pelo Estado como 
poder. Neste sentido Baratta7chega a afirmar que 
“se a crise é tão profunda porque sua causa foi 
congênita no surgimento da modernidade, talvez, 
para sair dela, devamos rever a própria linguagem 
e o aparato conceitual com os quais foram funda-
dos o Estado e o direito modernos”.

No campo do direito, o ramo previdenciário 
talvez seja um dos mais sensíveis à mencionada 
crise da modernidade, por sua proximidade intrín-
seca à dinâmica social, suscitando uma crescente 
dificuldade para que legislação respectiva consti-
tua instrumento preciso e adequado à disciplina 
das relações sociais e das necessidades carentes 
do amparo previdenciário, especialmente nos 

7 (KOSOVSKI (Org.), 1995, p. 124) 



413

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil

benefícios ligados aos novos e múltiplos vínculos 
familiares sujeitos, conforme já afirmado, a cons-
tantes transformações em face dos moldes legal-
mente previstos.

Ou seja, quando a legislação previdenciária 
estabelece o benefício da pensão por morte que 
tem fundamento na Constituição Federal de 1988 
e está disciplinado no art. 74 da lei 8.213/19918 e 
no Regulamento da Previdência Social9 - que al-
guns autores classificam como prestações por 
contingências familiares, definindo, Gonçalves, o 
mencionado benefício como “prestação devida 
exclusivamente aos dependentes do segurado, 
em razão de sua morte”10 -, não estabelece conte-
údo valorativo, quanto ao conceitos aproveitados 
do direito de família, sequer ao ramo do direito 
civil como gênero , na direção da definição desta 
dependência e do reconhecimento dos respecti-
vos beneficiários. 

No particular, o legislador previdenciário 
destacou como objetivo da norma a necessidade 
de demonstração tanto da qualidade de segu-
rado, quando de sua morte real ou presumida, 
quanto da dependência econômica apurada em 
relação aos seus beneficiários legalmente previs-
tos de forma hipotética.

8 Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto 
dos dependentes do segurado que falecer, 
aposentado ou não, a contar da data: (Redação 
dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

 I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois 
deste; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

 II - do requerimento, quando requerida após o 
prazo previsto no inciso anterior; (Incluído pela Lei 
nº 9.528, de 1997)

 III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. 
(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

9 Art. 105. A pensão por morte será devida ao 
conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 
aposentado ou não, a contar da data:

 I - do óbito, quando requerido até trinta dias depois 
deste; (Redação dada pelo Decreto nº 5.545, de 
2005)

 II - do requerimento, quando requerida após o prazo 
previsto no inciso I; ou

 III - da decisão judicial, no caso de morte 
presumida.

10 (GONÇALVES, 2008, p. 182).

Tal interpretação prevalece em diversos co-
mentários e anotações à legislação previdenciá-
ria brasileira, como se observa em Kemmerich11 
que registra vários precedentes jurisprudenciais 
que em seus termos conferem precedência à de-
pendência econômica havida entre o segurado e 
aqueles que devem ser os destinatários da pensão 
em razão de sua morte, ressalvando-se as hipóte-
ses de dependência presumida.

A legislação que disciplina a previdência 
mostra preocupação com a definição dos depen-
dentes do segurado para efeitos previdenciários, 
estabelecendo como tais o cônjuge, a companhei-
ra, o companheiro e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos 
ou inválido12.

Nos termos postos, a legislação já apresenta 
elementos provenientes do direito civil, não sen-
do possível alteração do seu conteúdo, devendo, 
no entanto, serem eles interpretados a partir dos 
princípios constitucionais como anteriormente 
destacado. Assim, o entendimento de a vida em 
comum, sob o mesmo teto, more uxório, não ser 
indispensável à caracterização do concubina-
to - como consta da súmula nº 382 do Supremo 
Tribunal Federal -, não poder ser ignorado para a 
caracterização da qualidade de dependente, para 
fins previdenciários, da companheira ou compa-
nheiro demonstra a aptidão do sistema legislativo 
previdenciário para uma interpretação conforme 
a constituição.

De igual forma, a percepção de prestação ali-
mentícia paga ou devida por segurado a ex-cônju-
ge após separação ou divórcio ou ainda à ex-com-
panheiro ou companheira conduz à interpretação 
quanto aos efeitos de tal situação na definição da 
pensão por morte de tal segurado, o que muitas 
vezes implicará na concorrência com o novo côn-
juge ou ainda com companheiro ou companhei-
ra, distanciando-se, mais uma vez, no particular, 
a interpretação da norma previdenciária daquela 
aplicável à norma civil.

11 (KEMMERICH, 2000, pp.160/161)
12 Art. 16 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a redação dada 

pela lei 9.032, de 28 de abril de 1995.
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Assim, afigura-se, portanto, extremamente 
delicada a questão da exclusão de efeitos previ-
denciários na entidade familiar concorrente à fa-
mília construída sob o vínculo matrimonial sob o 
fundamento de que, assim não procedendo, estar-
se-ia reconhecendo a bigamia, enquanto instituto 
afeto à existência de impedimento matrimonial e 
à conduta individual contrária à norma, que como 
já examinado anteriormente, não revela, contudo, 
a princípio, a solução mais adequada à questão 
posta a partir da proteção constitucional à enti-
dade familiar e à garantia da dignidade da pessoa 
humana dos indivíduos envolvidos no fenômeno 
social mencionado e em exame.

Assim, por exemplo, Gonçalves13 ao discor-
rer sobre a morte do segurado como fato desen-
cadeador do benefício mencionado, afirma que 
“esse fato cria situação de necessidade social, pois 
aqueles que dependiam economicamente do se-
gurado ficam desamparados sem o auxílio finan-
ceiro de quem provinha sua subsistência.”. Nesta 
linha, conclui que em conseqüência, “mister se faz 
a cobertura previdenciária dessa situação, pois 
nenhum regime previdenciário pode ser conside-
rado completo sem a previsão deste risco social 
clássico.”14

Portanto, mesmo que a legislação previden-
ciária tenha definido os parâmetros para os possí-
veis dependentes - consignando expressamente o 
cônjuge, companheiro ou companheira como de-
pendentes do segurado, nesta classe, para autori-
zar a percepção da pensão por morte - não tem, 
a norma, a aptidão de prever todas as hipóteses 
legais de autorização da concorrência entre tais 
dependentes e do respectivo rateio de benefício.

Com efeito, serão sempre necessários tempe-
ramentos da norma através da aplicação dos prin-
cípios constitucionais já destacados, na absorção 
e na utilização dos institutos do direito civil como 
família, casamento, união estável, capacidade e 
parentesco, na medida em que guarda, o direito 
previdenciário, uma vocação peculiar de amparo 
financeiro em decorrência da dependência eco-

13 Ibdem, p. 182.
14 Ibdem, p. 182

nômica com o segurado, até mesmo pelos efeitos 
irradiantes do princípio da solidariedade enquan-
to fundamento do direito previdenciário.

Assim, a situação que se coloca envolve a 
necessidade social nascida da morte do segurado 
para aqueles que dele dependiam economica-
mente em vida, quando este indivíduo não estava 
sob uma estrutura familiar tradicional, e, ao con-
trário, estava situado em um contexto de simulta-
neidade de laços familiares não autorizados pelo 
sistema legal estabelecido, ou até vedados como 
nas uniões de pessoas do mesmo sexo.

Desta forma, a partir dos conceitos utilizados 
no direito civil, mas com alicerce constitucional, a 
interpretação a ser utilizada deve observar que o 
direito previdenciário apura a existência dos de-
pendentes com o fim de reconhecer a pensão por 
morte sob o fundamento da necessidade social 
verificada em cada situação em concreto, e, neste 
objetivo,  avança nos conteúdos jurídicos destes 
conceitos,  estabelecendo a respectiva legislação, 
o concurso e o rateio em partes iguais entre todos 
os dependentes habilitados à pensão, podendo 
cada uma dessas cotas-partes ser inferior ao salá-
rio mínimo, não se descuidando, contudo do prin-
cípio da solidariedade e do princípio da dignidade 
da pessoa humana para não afastar o cabimento 
do rateio de benefício na hipótese de ser demons-
trada a existência de famílias simultâneas.

Como a pensão por morte traz essa vocação 
ao rateio em função da natureza de prestação pre-
videnciária substitutiva, por sua própria essência 
solidária, do amparo promovido, em vida, pelo 
segurado aos seus dependentes, muitas questões 
afetas a divisão dos benefícios já estão previstas 
em lei - como na orientação legislativa segundo a 
qual a pensão por morte não será protelada pela 
ausência de habilitação de outro possível depen-
dente, sendo que qualquer inscrição ou habilita-
ção posterior que importe em exclusão ou inclu-
são de dependentes somente produzirá efeito a 
contar da data da inscrição ou habilitação, nos ter-
mos do art. 76 da lei nº 8.213/1991.

A mencionada norma e a interpretação 
proposta no sentido de reconhecer efeitos pre-
videnciários nas famílias simultâneas, contudo, 
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não afasta a necessidade de sua efetiva apuração, 
em cada caso em concreto, da afeição familiar e 
da mútua assistência e partilha, que excluem da 
proteção previdenciária os parceiros ou parceiras 
ocasionais ou esporádicos do segurado e cujos 
relacionamentos fogem ao conteúdo afetivo de 
entidade familiar, mesmo na amplitude própria ao 
tema quanto aos seus integrantes, inclusive quan-
to ao gênero ou simultaneidade, que não deve ser 
confundida no particular. Daí resultando a perma-
nente possibilidade de controle quanto à correção 
dos atos administrativos que reconheçam o rateio 
do benefício de pensão por morte quando apura-
da a ocorrência de famílias simultâneas.

Outras hipóteses de rateio ou mesmo de 
concessão do benefício aludido não estarão le-
galmente previstas, por guardarem peculiarida-
des próprias da dinâmica social que as afasta do 
perfeito ajuste legal, surgindo, aí, a importância 
da questão posta sob reflexão, na parte que toca à 
existência destas famílias simultâneas, o que mui-
tas vezes exigirá da Administração Previdenciária 
e, especialmente, do judiciário, seu enquadramen-
to e disciplina nos casos concretos.

Mas, a tarefa proposta no sentido de que a 
reflexão apresentada autorize uma interpretação 
pela prevalência do reconhecimento do amparo 
previdenciário às famílias simultâneas - a partir de 
uma interpretação sob as diretrizes do princípio 
constitucional da proteção das entidades familia-
res, da solidariedade na cobertura previdenciária 
e especialmente da dignidade da pessoa humana 
- apresenta elevado grau de dificuldade tanto pela 
complexidade do fenômeno social indicado como 
pelos obstáculos de sua efetiva detecção.

 Até porque, nos processos administrativos e 
judiciais nos quais seu reconhecimento é busca-
do, a construção probatória tem papel essencial, 
gerando, muitas vezes situações de difícil deslinde 
pelas próprias imperfeições do respectivo proces-
so de reconstrução histórica dos fatos, ao que se 
acresce a necessidade de sensibilidade e precisão 
na interpretação que deve conduzir suas resolu-
ções, afetada diretamente pela ausência de diretri-
zes legais uniformes a tutelar esta crise de valores 
e das relações sociais e familiares, que, contudo, 
exigem um enquadramento jurídico atento à re-

alidade social e aberto à assimilação das novas 
buscas e arranjos da sociedade, sempre pautado 
em garantir a dignidade da pessoa humana dos 
indivíduos envolvidos nestas situações excluídas 
de uma tutela legal expressa e definida, situação 
que se intensifica quanto à ocorrência até mesmo 
por uma questão cultural de negativa da morte 
pelos ocidentais, o que intensifica o papel da pre-
vidência social e, assim, do Estado em substituir o 
amparo aos dependentes do segurado após sua 
morte.

Ou seja, como a definição em concreto dos 
beneficiários da pensão por morte, no entanto, 
sofre efeitos diretos da dinâmica social e de sua 
natural aptidão de suscitar situações novas não 
previstas expressamente em lei, sua solução não 
poderá prescindir do exercício da interpretação 
em cada caso em concreto, com apoio na Cons-
tituição Federal, e a partir dos seus princípios tan-
to âmbito administrativo, pela própria autarquia 
previdenciária, quanto na área judicial, na maior 
parte das vezes, a destinatária final das situações 
de maior complexidade

Assim, aplicando-se a interpretação aponta-
da, os companheiros ou companheiras nas uniões 
homoafetivas têm sido reconhecidos como bene-
ficiários da pensão por morte de segurado, a par-
tir do conceito de dependência e vínculo firmado, 
por mútua assistência. Atualmente são inúmeros 
os precedentes dos Tribunais pátrios nesse senti-
do.16

16 Neste sentido a jurisprudência pátria vem reconhecendo o 
direito ao benefício previdenciário ou estatutário de pensão 
por morte ao companheiro ou companheira sobrevivente em 
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união de pessoas do mesmo sexo, conforme o precedente 
seguinte: 

 RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 
MORTE. RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. POSSIBILIDADE 
DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE 
LEGÍTIMA.

 1 - A teor do disposto no art. 127 da Constituição Federal, “ O 
Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis.” In casu, ocorre reivindicação 
de pessoa, em prol de tratamento igualitário quanto a direitos 
fundamentais, o que induz à legitimidade do Ministério Público, 
para intervir no processo, como o fez.

 2 - No tocante à violação ao artigo 535 do Código de Processo 
Civil, uma vez admitida a intervenção ministerial, quadra 
assinalar que o acórdão embargado não possui vício algum a 
ser sanado por meio de embargos de declaração; os embargos 
interpostos, em verdade, sutilmente se aprestam a rediscutir 
questões apreciadas no v. acórdão; não cabendo, todavia, 
redecidir, nessa trilha, quando é da índole do recurso apenas 
reexprimir, no dizer peculiar de PONTES DE MIRANDA, que 
a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, 
embargos declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de 
infringentes.

 3 - A pensão por morte é : “o benefício previdenciário devido ao 
conjunto dos dependentes do segurado falecido - a chamada 
família previdenciária - no exercício de sua atividade ou não 
( neste caso, desde que mantida a qualidade de segurado), 
ou, ainda, quando ele já se encontrava em percepção de 
aposentadoria. O benefício é uma prestação previdenciária 
continuada, de caráter substitutivo, destinado a suprir, ou 
pelo menos, a minimizar a falta daqueles que proviam as 
necessidades econômicas dos dependentes. “ (Rocha, Daniel 
Machado da, Comentários à lei de benefícios da previdência 
social/Daniel Machado da Rocha, José Paulo Baltazar Júnior.

 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 2004. 
p.251).

 4 - Em que pesem as alegações do recorrente quanto à 
violação do art. 226, §3º, da Constituição Federal, convém 
mencionar que a ofensa a artigo da Constituição Federal não 
pode ser analisada por este Sodalício, na medida em que tal 
mister é atribuição exclusiva do Pretório Excelso. Somente 
por amor ao debate, porém, de tal preceito não depende, 
obrigatoriamente, o desate da lide, eis que não diz respeito ao 
âmbito previdenciário, inserindo-se no capítulo ‘Da Família’. 
Face a essa visualização, a aplicação do direito à espécie se fará 
à luz de diversos preceitos constitucionais, não apenas do art. 
226, §3º da Constituição Federal, levando a que, em seguida, se 
possa aplicar o direito ao caso em análise.

 5 - Diante do § 3º do art. 16 da Lei n. 8.213/91, verifica-se que o 
que o legislador pretendeu foi, em verdade, ali gizar o conceito 
de entidade familiar, a partir do modelo da união estável, com 
vista ao direito previdenciário, sem exclusão, porém, da relação 
homoafetiva.

 6- Por ser a pensão por morte um benefício previdenciário, 
que visa suprir as necessidades básicas dos dependentes 
do segurado, no sentido de lhes assegurar a subsistência, há 
que interpretar os respectivos preceitos partindo da própria 
Carta Política de 1988 que, assim estabeleceu, em comando 
específico: “ Art. 201- Os planos de previdência social, mediante 
contribuição, atenderão, nos termos da lei, a: [...]

 V - pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes, obedecido o disposto 
no § 2 º. “

 7 - Não houve, pois, de parte do constituinte, exclusão dos 
relacionamentos homoafetivos, com vista à produção de 
efeitos no campo do direito previdenciário, configurando-
se mera lacuna, que deverá ser preenchida a partir de outras 

fontes do direito.
 8 - Outrossim, o próprio INSS, tratando da matéria, regulou, 

através da Instrução Normativa n. 25 de 07/06/2000, os 
procedimentos com vista à concessão de benefício ao 
companheiro ou companheira homossexual, para atender a 
determinação judicial expedida pela juíza Simone Barbasin 
Fortes, da Terceira Vara Previdenciária de Porto Alegre, ao deferir 
medida liminar na Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0, 
com eficácia erga omnes. Mais do que razoável, pois, estender-
se tal orientação, para alcançar situações idênticas, merecedoras 
do mesmo tratamento.

 9 - Recurso Especial não provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 
395904 RS 2001/0189742-2Relator(a): Ministro HÉLIO QUAGLIA 
BARBOSA Julgamento: 12/12/2005 Órgão Julgador: T6 - SEXTA 
TURMA DJ 06.02.2006 p. 365 RIOBTP vol. 203 p. 138).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -PENSÃO ESTATUTÁRIA 
-CONCESSÃO -COMPANHEIRO HOMOSSEXUAL -LEI DE 
REGÊNCIA -LEI Nº. 8.112/90 (ART. 217, I, “C”) -DESIGNAÇÃO 
EXPRESSA -DISPENSA -DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO 
COMPANHEIRO -PRESUNÇÃO -ART. 241, DA LEI Nº. 8.112/90 
-UNIÃO ESTÁVEL HOMOSSEXUAL -NATUREZA DE ENTIDADE 
FAMILIAR -ART. 226, § 3º C/C ART. 5º, CAPUT E ART. 3º, IV, 
DA CONSTITUIÇÃO -COMPROVAÇÃO -MEIOS IDÔNEOS DE 
PROVA -ATRASADOS -TERMO INICIAL -DATA DO ÓBITO 
DO INSTITUIDOR -CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA DE 
SERVIDOR COM DUAS PENSÕES ESTATUTÁRIAS DE MÉDICO 
-IMPOSSIBILIDADE -VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE 
ESTIPÊNDIOS -DIREITO À CUMULAÇÃO COM APENAS UMA 
DAS PENSÕES. I -A atual Constituição não vinculou a família 
ao casamento, pois abarcou outros modelos de entidades 
familiares. Porém, essa pluralidade de entidades não se esgota 
nas uniões estáveis (art. 226, § 3º) e nas famílias monoparentais 
(art. 226, § 4º), pois o conceito de família não se restringe 
mais à união formada pelo casamento, visando à procriação; 
hodiernamente, sendo a afetividade o elemento fundante da 
família, outras formas de convivência, além da proveniente 
do modelo tradicional, devem ser reconhecidas, como, por 
exemplo, as uniões homossexuais. II -Ainda que não haja 
previsão legal para o reconhecimento das uniões homossexuais 
como entidades familiares, devem ser respeitados os princípios 
e garantias fundamentais da Constituição, cujas normas não 
podem ser analisadas isoladamente, devendo se subsumir 
completamente aos princípios constitucionais para obter 
seu sentido último. III -Observe-se que a própria Constituição 
veda a discriminação (art. 5º, caput), inclusive a fundada na 
orientação sexual do indivíduo, hipótese de diferenciação que, 
por resultar da combinação dos sexos das pessoas envolvidas, 
é, por isso, apanhada pela proibição de discriminação por 
motivo de sexo. Outrossim, ao reconhecer a dignidade da 
pessoa humana como um de seus elementos centrais e 
fundantes, o Estado Democrático de Direito, além de proteger 
os indivíduos de invasões ilegítimas de suas esferas pessoais, 
promete a promoção positiva de suas liberdades. IV -O 
legislador constituinte adotou, ainda, o princípio da igualdade 
de direitos, sendo pacífico na doutrina que, dependendo das 
inúmeras diferenças existentes entre as pessoas e situações, 
poderá haver tratamento desigual para elas, desde que essa 
diferenciação seja fundada em justificativa racional. No caso 
das uniões homossexuais, não há justificativa racional, mas 
verdadeiro preconceito, o qual não tem o condão de legitimar a 
diferenciação por orientação sexual, especialmente em face da 
norma inserta no art. 3º, IV, que o proíbe expressamente. V -Não 
se pode, assim, negar o caráter de entidade familiar das uniões 
homossexuais alicerçadas no amor mútuo, na convivência 
pública e duradoura e na assistência recíproca, sendo 
inadmissível que tais uniões, por serem formadas por pessoas 
do mesmo sexo, sejam tratadas como meras sociedades de 
fato, sem a possibilidade de equiparação ao companheirismo. 
VI -A designação expressa, contida no art. 217, I, “c”, da Lei nº. 
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8.112/90, visa tão-somente a facilitar a comprovação, junto ao 
órgão administrativo competente, da vontade do(a) falecido(a) 
servidor(a) em indicar o companheiro, ou companheira, 
como beneficiário da pensão por morte, sendo, portanto, 
desnecessária caso a comprovação da união estável venha a 
ser suprida por outros meios idôneos de prova. VII -Em nenhum 
momento, a Lei nº. 8.112/90 estabelece que o companheiro 
somente fará jus à pensão estatutária se comprovar, além 
da designação expressa e da união estável como entidade 
familiar, a dependência econômica com relação ao instituidor. 
Ademais, se o companheiro que comprove união estável 
como entidade familiar se equipara ao cônjuge, nos termos do 
parágrafo único do art. 241, é certo que, assim como ele, está 
dispensado de comprovar tal dependência. VIII -Consoante o 
art. 40, § 6º, da Constituição de 1988, é vedada a percepção de 
proventos decorrentes de mais de uma aposentadoria, exceto 
quando os cargos são acumuláveis na atividade, por possuírem 
compatibilidade de horários, conforme descritos nas alíneas 
“a”, “b” e “c” do inciso XVI do art. 37 da Constituição. IX -Essa 
regra também se aplica às pensões estatutárias, de modo que 
a percepção simultânea de duas pensões, autorizada pela Lei 
nº. 8.112/90 (art. 225), somente é permitida quando se tratar 
de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, 
conforme estabelecido pela Constituição. X -O instituidor das 
pensões pleiteadas percebia duas aposentadorias à conta 
do regime da previdência dos servidores públicos, porque se 
enquadrava na hipótese da alínea “c” do inciso XVI do art. 37 
da Constituição, não havendo, em tese, óbice à cumulação 
dos dois benefícios pelo autor. No entanto, como o autor é 
aposentado pelo Ministério da Fazenda, e o nosso ordenamento 
jurídico veda a acumulação tríplice, vale dizer, a percepção 
simultânea de mais de dois estipêndios oriundos de cargos, 
funções ou empregos públicos, não faz jus à cumulação de 
sua aposentadoria com as duas pensões de médico instituídas 
por seu falecido companheiro, mas apenas com uma delas,. XI 
-As parcelas atrasadas são devidas a contar da data do óbito 
do instituidor, pois a presente ação foi ajuizada menos de 5 
(cinco) anos após o falecimento deste, não havendo se falar em 
prescrição, e, a teor do art. 215, da Lei nº. 8.112/90, a pensão 
é devida a partir da data do óbito do servidor. XII -Apelação 
da UNIÃO e remessa necessária desprovidas. Relator(a): 
Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER Julgamento: 
05/03/2008 Órgão Julgador: SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA 
Publicação: DJU - Data::10/11/2008 -  Página::136/137 TRF2 - 
APELAÇÃO CIVEL: AC 410639 RJ 2005.51.01.020261-0. Acessível 
em http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2125736/
apelacao-civel-ac-410639-rj-20055101020261-0-trf2, em 29 de 
setembro de 2009.

Outras vezes a interpretação mencionada 
reclama aplicação em concursos de dependentes, 
como o que freqüentemente ocorre entre o côn-
juge feminino e a companheira, e ainda em com-
posições mais diversificadas, com ocorrência não 
tão significativa em termos numéricos.

Nessa esfera, o cônjuge pode estar separado 
de fato e a solução pode parecer mais simplificada 
e em outras tal separação pode não ter ocorrido, 
ao menos completamente, gerando circunstâncias 
bem complicadas para efetivar o rateio adequado 
da pensão por morte na classe mencionada, es-
pecialmente pela dificuldade de produção de um 
alicerce probatório satisfatório e subsistente.

Na situação do concurso acima apresenta-
do, após ter sinalizado de forma robusta pelo re-
conhecimento do rateio do benefício previden-
ciário, conforme apurado nos termos da Súmula 
159 do Tribunal Federal de Recursos 17, ainda sob 
o regime constitucional anterior, e, na atualidade, 
por inúmeros precedentes no mesmo sentido 18, o 
Judiciário passou a apresentar posição completa-
mente diversa.

17 Súmula nº 159, do extinto Tribunal Federal de Recursos: “É 
legítima a divisão da pensão previdenciária entre a esposa e a 
companheira, atendidos os requisitos exigidos.”

18 ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. PENSÃO. 
COMPANHEIRA. DESIGNAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 
UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. RATEIO COM EX-CÔNJUGE. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. 1º DA LEI 8.917/94. 
SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO 
E IMPROVIDO.

 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado 
no sentido de que 50% da pensão por morte de militar é devida 
aos filhos e a outra metade deve ser dividida entre a ex-esposa 
e a companheira, não havendo falar em ordem de preferência 
entre elas.

 2. Nos casos em que estiver devidamente comprovada a união 
estável, a ausência de designação prévia de companheira como 
beneficiária não constitui óbice à concessão de pensão vitalícia. 
Precedentes.

 3. Reconhecida a separação de fato do militar e sua ex-esposa 
com base no contexto probatório carreado aos autos, é vedada, 
em sede de recurso especial, a reforma do julgado, nos termos 
da Súmula 7/STJ.

 4. Recurso especial conhecido e improvido.
 (REsp 544.803/RJ, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 18/12/2006 p. 464). 
Acessível em <www.stj.jus.br> em 29 de setembro de 2009.

 PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 
MORTE. CONCORRÊNCIA ENTRE ESPOSA E COMPANHEIRA. 
POSSIBILIDADE. RATEIO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ARTIGO 77 
DA LEI 8.213/91. SÚMULA 159 DO EXTINTO TFR. PROTEÇÃO DO 
ESTADO À FAMÍLIA. FALECIMENTO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. 
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO À BENEFICIÁRIA 
REMANESCENTE: §1º DO ART. 77 DA LEI 8.213/91. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 
APELAÇÃO DO INSS E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. 
APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

 1. A legislação previdenciária exige, para fins de percepção do 
benefício de pensão por morte de companheira, a comprovação 
da existência de união estável entre ela e o segurado falecido, 
assim reconhecida como a convivência duradoura, pública e 
continuada, nos termos do art. 226, §3º, da CF/88.

 2. Comprovada nos autos a união estável entre a autora e o 
ex-segurado Marcilio Ferrini, nos termos do art. 226, §3º, da 
CF/88, ela faz jus ao restabelecimento de sua cota do benefício 
de pensão por morte decorrente do falecimento do ex-
companheiro, a contar da data do cancelamento indevido.

 3. Nos termos do artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91, a dependência 
econômica da autora em relação ao ex-segurado é presumida.

 4. É legítima a divisão da pensão previdenciária entre a esposa 
e a companheira, atendidos os requisitos exigidos. (Súmula 159 
do extinto TRF.)

 5. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será 
rateada entre todos em parte iguais. (Art. 77 da Lei 8.213/91.)
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 6. Com o falecimento da esposa do de cujus aos 
21.06.2003, cessou a sua cota-parte da pensão e, a 
partir de então, o benefício deverá ser pago em sua 
integralidade, à autora, que é a única beneficiária 
remanescente.

 7. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à 
pensão cessar. (§1º do art. 77 da Lei 8.213/91).

 8. A correção monetária deve ser calculada nos termos da Lei 
6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 
148 do STJ).

 9. Os juros de mora são de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 
citação.

 10. Verba honorária mantida em 10% (dez por cento) sobre o 
valor das prestações vencidas até a data da prolação a sentença, 
em conformidade com o art. 20, § 4º, do CPC, e a jurisprudência 
deste Tribunal.

 11. Apelação do INSS e remessa oficial a que se nega provimento 
e apelação da autora a que se dá provimento.

 (AC 2005.01.99.023520-4/MG, Rel. Desembargador Federal 
Antônio Sávio De Oliveira Chaves, Primeira Turma,e-DJF1 p.35 
de 13/01/2009). Acessível em <www.trf1.gov.br>, em 29 de 
setembro de 2009. 

Ou seja, o Judiciário mais recentemente fir-
mou, tanto através de julgamento do Supremo 
Tribunal Federal como do Superior Tribunal de 
Justiça, relevantes diretrizes jurisprudenciais no 
sentido da impossibilidade do rateio do benefício 
de pensão por morte entre o cônjuge feminino e a 
companheira19, tendo consignado a ideia de união 
espúria adulterina não amparada para efeitos pre-
videnciários, excluindo, nestes casos, o exame da 
dependência econômica havida antes do óbito 
enquanto alicerce dos benefícios previdenciários.

Nesse sentido, também a Turma Nacional 
de Uniformização seguiu recentemente idêntica 
orientação por maioria, com nosso voto vencido 
20.

Prevaleceu assim, no julgamento mencio-
nado da Turma Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais, a impossibilidade de 

19 COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTINÇÃO. Sendo o Direito 
uma verdadeira ciência, impossível é confundir institutos, 
expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel. UNIÃO 
ESTÁVEL - PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do Estado à 
união estável alcança apenas as situações legítimas e nestas 
não está incluído o concubinato. PENSÃO - SERVIDOR PÚBLICO 
- MULHER - CONCUBINA - DIREITO. A titularidade da pensão 
decorrente do falecimento de servidor público pressupõe 
vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se 
impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em detrimento 
da família, concubina. ((RE 590779, Relator(a):  Min. MARCO 
AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2009, DJe-059 
DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 EMENT VOL-02354-05 
PP-01058) . Acessível em <http://www.jusbrasil.com.br/busca?
q=uniao+estavel+concubina+&s=jurisprudencia&casas=STF>, 

em 29 de setembro de 2009.
 RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. RATEIO 

ENTRE CONCUBINA E VIÚVA. IMPOSSIBILIDADE.
 I - Ao erigir à condição de entidade familiar a união estável, 

inclusive facilitando a sua conversão em casamento, por certo 
que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional 
não contemplaram o concubinato, que resulta de união entre 
homem e mulher impedidos legalmente de se casar. Na 
espécie, o acórdão recorrido atesta que o militar convivia com 
sua legítima esposa.

 II - O direito à pensão militar por morte, prevista na Lei nº 
5.774/71, vigente à época do óbito do instituidor, só deve 
ser deferida à esposa, ou a companheira, e não à concubina. 
Recurso especial provido. (STJ-RECURSO ESPECIAL: REsp 
813175 RJ 2006/0018087-9Relator(a): Ministro FELIX FISCHER 
Julgamento: 22/08/2007 Órgão Julgador: T5 - DJ 29.10.2007 
p. 299). Acessível em http://www.jusbrasil.com.br/busca?q=8
13175+&s=jurisprudencia&casas=STJ>, em 29 de setembro de 
2009.

20 Acessível em< https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/>, 
mediante consulta ao inteiro teor do acórdão pelo número do 
processo: 20077095016060-7.

rateio entre o cônjuge feminino e a companheira 
que tinha sido acolhido na Vara e na Turma Recur-
sal de origem, fixando-se como interpretação pre-
valente o reconhecimento da pensão por morte 
previdenciária exclusivamente ao cônjuge femini-
no sobrevivente ao segurado.

O julgamento referido aplicando as novas di-
retrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e 
Superior Tribunal de Justiça já mencionadas aca-
bou afastando o rateio que, como dito, havia sido 
reconhecido em favor de companheira e do côn-
juge feminino na sentença proferida pela vara de 
origem e confirmada pela Turma Recursal respec-
tiva, sob a premissa de que a situação dos autos 
estaria submetida, sem maiores temperamentos e 
incursões, às peculiaridades do suporte probató-
rio no que tange aos aspectos da necessidade so-
cial, ao conceito de união espúria adulterina não 
amparada pela legislação previdenciária.

Contudo, a matéria posta sob exame chama 
à reflexão que, por seu turno, reclama uma análise 
atenta e distanciada da dinâmica da vida e das re-
lações sociais interpessoais, o que acaba gerando 
a idéia da impossibilidade de soluções jurídicas 
genéricas, na medida em que nem sempre a união 
concorrente ao casamento ajusta-se a ideia apre-
sentada de ilicitude e muito mais, se aproxime do 
conceito tratado de família simultânea.
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Muitas destas uniões excluídas do reconhe-
cimento legal pelo concurso que envolve com 
outra entidade familiar nada revelam de espúrio, 
mostrando situação de submissão ao conceito de 
união, com vocação familiar, como se fosse uma 
espécie de ¨família simultânea”. Para assim serem 
compreendidas, no entanto, muitos fatores de-
vem ser buscados nas situações de fato em que se 
apresentam, exigindo um exame probatório e de 
interpretação quanto a sua efetiva existência .

Essas uniões na maioria das vezes geram 
filhos, o estabelecimento de um lar, a mútua as-
sistência, vínculos afetivos firmes e duradouros, 
dependência econômica, tendo, algumas delas, 
o reconhecimento e a aceitação social, e princi-
palmente a afeição familiar, sendo que os efeitos 
jurídicos do afeto estão constitucionalmente re-
conhecidos.

Tais situações ocorrem pelas mais diversas 
causas, cujo exame não se afigura possível nesta 
oportunidade, tendo em vista o envolvimento 
de inúmeros aspectos, muitos deles afetos a 
ramos diversos do conhecimento como os de 
ordem psicológica, cultural, social e muitas vezes 
até econômica, que, em concreto, impedem a 
completa ruptura de relacionamento familiar, 
mas autorizam a construção de uma verdadeira 
família simultânea de fato, gerando, com a morte 
de segurado envolvido em tais circunstâncias, 
uma dificuldade de ajuste à disciplina legal 
previdenciária já estabelecida e a diretrizes 
genéricas de interpretação, o que reclama 
sensibilidade do Judiciário para uma tutela 
adequada dos respectivos conflitos, de forma a 
prestigiar o amparo previdenciário na hipótese 
em concreto, afastando, é certo, a ideia, de que 
as famílias simultâneas correspondem a situações 
freqüentes ou desejáveis, o que poderia propiciar 
até mesmo um entendimento equivocado de 
desintegração de valores éticos, familiares e 
sociais pela disciplina previdenciária, mas que, de 
outro lado, as reconheça quando demonstrada sua 
existência e lhes assegure os efeitos próprios de 
entidade familiar constitucionalmente protegida.

Dessa forma, conceitos rígidos e não perme-
áveis a temperamentos sobre o concurso de côn-
juge e companheira ou companheiro, de forma a 

afastar o amparo previdenciário unicamente pela 
inexistência de vínculo jurídico, mostra-se equi-
vocado e também contribui para a desintegração 
dos mesmos valores familiares e éticos no des-
prestígio da prevalência do afeto.

No objetivo deste espaço de reflexão, impor-
ta a busca dos elementos de definição e da ade-
quada tutela da situação apontada na aplicação 
de uma interpretação informada por princípios 
constitucionais, conforme já mencionado, afas-
tando situações distorcidas. 

Mas o desamparo previdenciário da famí-
lia desprovida do vínculo jurídico do casamento, 
como diretriz hermenêutica de aplicação genérica 
e indistinta, não revela a solução mais adequada, 
sendo que, infelizmente, uma primeira leitura dos 
últimos precedentes do Supremo Tribunal Fede-
ral e do Superior Tribunal de Justiça pode levar 
ao rumo mencionado, negando a cobertura pre-
videnciária indistintamente, pela impossibilidade, 
de rateio a partir da qualidade jurídica do vínculo 
havido com o segurado, o que poderá eventual-
mente privar do amparo previdenciário determi-
nados indivíduos que se adequariam ao objetivo 
da norma previdenciária em interpretação confor-
me a constituição, e também pela prevalência da 
dignidade da pessoa humana.

Os precedentes mencionados do STF e do 
STJ relativamente à matéria em exame no pre-
sente artigo apresentam grande importância para 
aqueles que cuidam do tema e o enfrentam no 
cotidiano do julgamento das ações previdenci-
árias, reclamando o necessário respeito pelo en-
tendimento jurídico que os conduzem orientando 
quanto ao cuidado na apuração do fenômeno das 
famílias simultâneas em face dos seus efeitos pre-
videnciários específicos. 

Mas, por outro lado, exigem reflexão, pelas 
naturais peculiaridades de cada caso em concreto 
com o objetivo de resguardar e mesmo recomen-
dar aos operadores do direito, especialmente aos 
magistrados, que na resolução de tais conflitos 
estejam atentos à dignidade da pessoa humana 
dos indivíduos envolvidos, especialmente quanto 
àqueles que não se enquadram nas previsões le-
gais já estabelecidas.
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O trabalho será árduo para os operadores do 
direito e para as partes envolvidas, pelas próprias 
dificuldades do sistema processual, do caminho 
instrutório, e pelas deficiências verificadas na re-
construção histórica dos fatos, imprescindível à 
apuração dos efetivos vínculos dos segurados fale-
cidos em relação aos seus possíveis dependentes 
e à demonstração segura da existência da situa-
ção que se convencionou aqui chamar de famílias 
simultâneas para efeitos previdenciários e assim, 
à distinção segura destas situações que ultrapas-
sam as lindes hermenêuticas até aqui firmadas. 

Uma das grandes exigências desse caminho 
recomenda a cautela e a busca do desapego de 
conceitos e valores pessoais pelos operadores 
do direito, para que o enfrentamento das hipó-
teses em concreto tenha aptidão de uma análise 
criteriosa e profunda baseada no princípio da so-
lidariedade e do amparo social ínsitos ao direito 
previdenciário, afastando a submissão imediata 
de todas as questões envolvendo concurso de 
dependentes em mesmo grau de vínculo fami-
liar de cônjuge, companheiro ou companheira à 
interpretação sinalizada pelo Supremo Tribunal 
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim 
de manter a sensibilidade necessária ao destaque 
das situações excepcionais que decorrem da pró-
pria crise da modernidade mencionada de início 
e que, por sua natureza, autorizem a aplicação do 
conceito de família simultânea e assim permitam, 
pelo concurso, o rateio do benefício previdenciá-
rio em referência, preservando o próprio funda-
mento do Estado de Direito, sensível aos anseios e 
aspirações sociais em transformações constantes.

Desta forma, as crescentes transformações 
nas relações humanas desencadeadas pelo de-
senvolvimento tecnológico e social devem ser 
enfrentadas juntamente com o implemento dos 
princípios estabelecidos pela nova ordem consti-
tucional que reconheceu expressamente a união 
estável, a equiparando ao casamento e especial-
mente firmou a dignidade da pessoa humana 
como baliza de interpretação.

O princípio da dignidade da pessoa humana 
por seu conteúdo e amplitude comportaria e mes-
mo demandaria uma dissertação exclusiva para 
o seu adequado tratamento.  No entanto ao ser 

considerado como ferramenta interpretativa para 
as novas questões derivadas da dinâmica social e 
dos efeitos previdenciários da família simultânea 
deve ter espaço de exame nesta oportunidade.

A importância defendida do princípio men-
cionado como ferramenta interpretativa e inte-
grativa do sistema normativo resulta da crescente 
ampliação de sua relevância operacional e teórica, 
passando a informar e condicionar a incidência 
das normas e superar suas lacunas.

José Afonso da Silva situa o princípio da dig-
nidade da pessoa humana entre aqueles relativos 
ao regime político, chegando a reconhecer seu 
caráter de valor normativo em suas referências às 
lições de Jorge Miranda e Gomes Canotilho.
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A RELATIVIZAçãO DA COISA JULGADA E A SEGURANçA 
JURÍDICA

Juiz Federal Rubens Rollo D’ Oliveira

A segurança jurídica é um dos fundamentos 
da paz social. No ordenamento jurídico, em seus 
diversos ramos, vemos presentes vários institutos 
usados para abreviar e resolver litígios (acordo, 
arbitragem, usucapião, prescrição, decadência no 
direito civil e processo civil); no processo penal e 
direito penal temos as transações penais e as sus-
pensões do processo aptas a evitar a Ação Penal e 
mais rápido solucionar o conflito em definitivo. 

Embora a lide demorada, o cansativo confli-
to, represente mercado de trabalho para muitos (e 
quanto a isso não cabe se aprofundar) vemos da 
parte de quem litiga de boa-fé um interesse maior 
em que a lide tenha solução rápida e definitiva.

A irreversibilidade da coisa julgada poderia 
ser aceita como dogma se as decisões judiciais 
fossem perfeitas. Entretanto, a imperfeição tam-
bém persegue as obras humanas no campo das 
ciências jurídicas. O jus rescindens e o jus resciso-
rium (direito de rescindir e direito de rejulgar) sur-
giram para reparar graves lesões à ordem jurídica 
causadas por decisões judiciais imperfeitas e que 
punham em risco a paz social. Decisões proferidas 
com violação à lei; com a condenação de inocen-
tes; decisões proferidas por juízes incompetentes, 
são exemplos que abalam a paz social e desacre-
ditam a justiça.

A coisa julgada, a rigor nunca poderá ser in-
flexível, sob pena de solapar a paz social. E na atual 
sociedade de massas, com variedade enorme de 
leis e conflitos novos, o aparelho judicial passou a 
contar também com número maior de juízes, com 
entendimentos diversos, muitos até refratários à 
jurisprudências e doutrinas consolidadas. 

O caminho até a última instancia nem sem-
pre era percorrido. Então, passou a ser comum 
que a cada instância fosse decidida a matéria de 
uma maneira diferente em processos diferentes. 
Isto é, o juiz singular decidia de um jeito, o tribunal 
de outro, e o tribunal superior de outra maneira. 
Caso alguém deixasse de recorrer, os conflitos te-

riam decisões divergentes, apesar de ser a mesma 
matéria. A coisa julgada, nessa hipótese, jamais 
satisfaria o ideal de justiça.

Com a Lei 11.232/2005 passou a ser inexigí-
vel no processo civil a sentença transitada em jul-
gado, que viesse a conflitar com posterior enten-
dimento do Supremo Tribunal Federal quanto à 
constitucionalidade das decisões proferidas. Nes-
sa hipótese a paz social recomenda tal inexigibili-
dade, pois o título executivo judicial materializaria 
uma inconstitucionalidade. A finalidade dessa Lei 
é perfeitamente aceitável em nosso ordenamento 
jurídico.

Tem-se também a hipótese de vários julga-
dos com base em súmulas e jurisprudências em 
um mesmo sentido e que viraram res judicata. 
Porém, passados alguns anos a jurisprudência 
do Tribunal Superior muda quanto à matéria, e 
logo alguns poderiam crer que, especialmente no 
âmbito civil não haveria óbice à pretensão de re-
discutir a causa sob a nova ótica. Se em matéria 
penal tudo pode ser levado em benefício do Réu, 
até mesmo uma lei nova que conflite com a coisa 
julgada, já não se pode dizer o mesmo quando a 
matéria for cível.

O Supremo Tribunal Federal passou a adotar 
a modulação dos efeitos da decisão judicial. Cabe 
adaptar-se todo o sistema judicial à primeira juris-
prudência do STF sobre a matéria, usando-se de 
todos os meios legais para tanto.

Todavia, se a Corte Superior criar uma nova 
jurisprudência sobre matéria já sedimentada pela 
Corte, e com decisões definitivas com trânsito em 
julgado em outras instâncias, penso que a solução 
consiste em modular os efeitos da nova jurispru-
dência, consolidando-se ex nunc (para a frente) 
em relação a feitos sem trânsito em julgado. Aque-
les que já decididos, com trânsito em julgado, e 
apreciados pela jurisprudência, então em vigor, 
não podem, em princípio, ser modificados ex tunc 
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pela nova jurisprudência, porque desestabiliza-
riam a paz social. Referi, em princípio, porque há 
hipóteses que fogem à regra. O exemplo clássico é 
o da paternidade decidida em sentença transitada 
em julgado na época em que não havia o exame 
de DNA, instrumento quase que infalível na iden-
tificação genética. Creio que o avanço da ciência 
não pode ser desprezado pelo direito. Seria consa-
grar a injustiça pela sublimação das formas. Nessa 
hipótese, restrita, concordo com mais essa forma 
de relativização da coisa julgada, ou seja, quando 
a ciência contribui para solucionar uma questão 
que para o Direito era inalcançável. 



423

DA INCAPACIDADE CIVIL DO SURDO-MUDO: 
RELEITURA A PARTIR DE PROPOSTA INCLUSIVA DE 

EDUCAçãO ESPECIAL
Juíza  Federal Substituta Sandra Lopes Santos de Carvalho

RESUMO

Com a alteração do regramento acerca 

da capacidade civil pelo Código Civil de 2002, a 

menção direta aos surdos-mudos foi suprimida 

para dar lugar à expressão genérica que englo-

ba qualquer indivíduo privado, ainda que tem-

porariamente, da possibilidade de manifestar 

sua vontade. No entanto, a opção legal por 

uma abordagem geral simplificou demasia-

damente a matéria, desconsiderando circuns-

tâncias especiais dessa condição de saúde, que 

não priva, a princípio, seus portadores da luci-

dez e do discernimento. 

Como os limites da capacidade de co-

municação e interação social dependem, ge-

ralmente, da educação especial pela aprendi-

zagem da língua de sinais – LIBRAS, linguagem 

própria e preliminar ao conhecimento da 

língua portuguesa, a associação da situação 

jurídica dos surdos-mudos não adequada-

mente educados a institutos assistenciais que 

demandam a participação volitiva de terceiros 

(assistência ou representação) afasta, de fato, 

a possibilidade de transcrição da vontade real 

da pessoa, em detrimento de sua condição de 

ser humano digno e capaz de exercer seus di-

reitos de forma igualitária com os indivíduos 

ouvintes. 

O presente artigo propõe uma releitura 

da capacidade civil do surdo-mudo não educa-

do a fim de que lhe seja garantido o exercício 

de direitos e obrigações sem intermediações 

de vontade.

INTRODUçãO: ABORDAGEM 
METODOLÓGICA E COLOCAçãO DO 

PROBLEMA.

Como postulado de análise, o direito apa-
rece como um objeto de estudo aberto a vários 
enfoques, daí dizer-se o direito como um objeto 
polifacético. Não se pode reduzir o saber jurídico 
à pura legislação. Importa uma compreensão para 
além da singeleza do texto normativo. Afinal, nem 
mesmo o rigor do positivismo lógico kelseniano 
encontra-se alheio a possibilidade de um olhar in-
terdisciplinar do fenômeno jurídico1.  

Uma leitura rápida do presente texto pode-
ria levar o intérprete a compreendê-lo fora dos 
lindes do Direito Civil. Todavia, a construção de 
uma metalinguagem acerca da leitura do texto 
cível em apreço não pode ficar presa à sua litera-
lidade. A mensagem científica sobre o tema não 
pode prescindir de um enfoque reflexivo, aberto 
não somente a análise constitucional, mas tam-
bém a outras ciências, tais como a Pedagogia e a 
Lingüística, imprescindíveis para maior clareza e 
densidade dessa escrita.

Postas as noções metodológicas de inter-
disciplinariedade, torna-se relevante estabelecer 
qual o enfoque teórico a ser adotado nesse discur-
so. Segundo Tércio Sampaio Ferraz Júnior2, uma 
teoria pode ter intenção informativa ou função 
diretiva da ação humana. Tudo de acordo com o 

1 CARVALHO JÚNIOR, José Ponciano. Reforma constitucional por 
via da emenda e o direito adquirido. Dissertação de Mestrado em 
Teoria Geral do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo – PUC/SP. São Paulo: 2004.

2 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo de 
direito: técnica, decisão, dominação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994, 
p. 39/43.
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uso que se fará da língua e do enfoque conferido 
por quem escreve. Dessa maneira, o direito apare-
ce sob um ângulo reflexivo, no qual se observa a 
força da pergunta, e do ponto de vista dogmáti-
co, que atina para a produção de uma solução, ao 
tentar trazer respostas possíveis para o problema. 
Essa é a proposta desse artigo, sem descurar do 
caráter reflexivo próprio da temática. 

Ao traçar soluções, pretende-se uma releitu-
ra do problema a partir do texto normativo, quan-
do de sua interpretação e aplicação pelos opera-
dores do direito, como também por todos aqueles 
interessados na interpretação do sistema jurídico, 
que, em última razão e para essa questão, não de-
vem ser apenas os cidadãos surdos-mudos e seus 
familiares, mas sim toda uma “sociedade aberta 
de intérpretes”3.

Seguindo uma proposta de escrever para 
avisados e desavisados no discurso jurídico, é que 
se dará início a esse delimitado esforço a partir da 
investigação das pessoas portadoras de necessi-
dade especial auditiva. 

1) DAS PESSOAS PORTADORAS DE 
NECESSIDADE ESPECIAL AUDITIVA: 

LINGUAGEM, EDUCAçãO E DISCIPLINA 
LEGAL. 

As relações dos sujeitos entre si e com o 
mundo exterior são travadas através de sua expe-
riência sensível. O sujeito conhece o mundo feno-
mênico, o mundo da realidade, pelos órgãos dos 
sentidos. O ser humano apreende (experimenta) 
a realidade por via da visão, audição, olfato, tato 
e paladar. Nestas operações, a importância global 
dos sentidos é dimensionada pela possibilidade 
de aferição múltipla das sensações, ampliando a 
capacidade de percepção do indivíduo4. 

3  Para aprofundar o conceito de sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição, ver: HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: 
a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição 
para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição, 
1997.

4 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução Manuela Pinto 
dos Santos e Alexandre F. Marujão. 3. Ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Grulbekian, 1994, p. 36 em diante.

Quando um dos sentidos sofre algum tipo de 
afetação, seja pela diminuição de sua potenciali-
dade, seja pela própria exclusão de alguma capa-
cidade funcional, o sujeito não deixa de interagir 
com a realidade, mas apenas utiliza veículos de in-
tercomunicação diferenciados, os quais autorizam 
a cognição diferenciada do mundo ao seu redor. 
É o que acontece com os indivíduos que sofrem 
diminuição da capacidade de percepção normal 
dos sons, considerados surdos pela ausência de 
funcionalidade da audição na vida comum5. 

Se a apreensão do mundo é diferente, a in-
teração social também poderá ocorrer de forma 
diversa daquela ordinariamente realizada pelos 
indivíduos ouvintes. Como no dizer de Hannah 
Arendt6, o postulado da condição humana é a ne-
cessidade de comunicação, pois o homem é um 
animal político. No caso dos surdos, as relações 
interpessoais são estabelecidas a priori por meca-
nismos próprios de comunicação, em linguagem 
primária diferenciada de conteúdo gestual.

Dessa forma, a Língua Brasileira de Sinais (LI-
BRAS) é reconhecida pelo ordenamento jurídico 
brasileiro pela Lei n.º10.436/2002, como meio le-
gal de comunicação e expressão.

Art. 1. É reconhecida como meio legal de 
comunicação e expressão a Língua Brasileira 
de Sinais - Libras e outros recursos de expres-
são a ela associados.

Parágrafo único. Entende-se como Lín-
gua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema 
lingüístico de natureza visual-motora, com 
estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema lingüístico de transmissão de idéias e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas 
surdas do Brasil.

Considerada língua natural dos indivíduos 
surdos, sua prática (espacial–visual), além de in-

5 Brasil, Secretaria de Educação Especial Deficiência Auditiva / 
organizado por Giuseppe Rinaldi et al. - Brasília: SEESP, 1997. VI. 
- (série Atualidades Pedagógicas; n. 4) (http://www.ines.org.br/
ines_livros/2/2_PRINCIPAL.HTM).

6 ARENDT, Hannah. A condição humana. São Paulo: Forense 
Universitária, 1999, p. 32.
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fluenciar o aprendizado da língua portuguesa7 na 
“relação de significado com a produção escrita 
(gráfica-visual)”8, reflete em nível comunicacional 
uma realidade multicultural diferenciada de pes-
soas que captam o mundo essencialmente pela 
visão (pessoas visuais), integrando uma comuni-
dade, cujos membros compartilham não apenas 
a língua, mas também direitos, hábitos, valores, 
educação, enfim, todos os elementos de uma mi-
noria social.

Nesse sentido, especialistas em lingüística 
afirmam que “pelo fato de surdos e ouvintes en-
contrarem-se imersos, normalmente, no mesmo 
espaço físico e partilharem de uma cultura ditada 
pela maioria ouvinte, no caso do Brasil, a cultura 
brasileira, surdos e ouvintes compartilham uma 
série de hábitos e costumes, ou seja, aspectos 
próprios da Cultura Surda, mesclados a aspec-
tos próprios da Cultura Ouvinte, fato que torna 
os surdos indivíduos multiculturais”. No entanto, 
no mesmo trabalho, esclarecem que “os surdos 
possuem história de vida e pensamentos diferen-
ciados, possuem, em essência, uma língua cuja 
substância ‘gestual’, que gera uma modalidade 
visual-espacial, implica uma visão de mundo 
não-determinística..., mas, em muitos aspectos, 
diferente da que partilha a Comunidade Ouvinte, 
com sua língua de modalidade oral, cuja substân-
cia é o ‘som’”9.

No contexto educacional, essa abordagem 
pode ser exemplificada pela proposta de educa-
ção bilíngüe para surdos defendida pelo educador 
Carlos Skliar10, considerada pelo autor como “reco-
nhecimento político da surdez como diferença”11.

“Discutir a educação bilíngüe numa 
dimensão política assume um duplo valor: 

7 Conforme já salientado nas decisões prolatadas nos autos da 
Ação Civil Pública nº 2007.33.00.008419-8, em curso na 16ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia.

8 http://www.ines.org.br/ines_livros/22/22_PRINCIPAL.HTM
9 Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a 

prática pedagógica/Heloísa Maria Moreira Lima Salles... [et al.]. _ 
Brasília: MEC, SEESP, 2004. 2v, pg 39/40.

10 Atualidade da educação bilíngüe para surdos: processos e 
projetos pedagógicos / Carlos Skliar, organizador, - Porto 
Alegre: Mediação, 1999.

11 Grifo nosso.

o ‘político’ como construção histórica, cultu-
ral e social, e o ‘político’ entendido como as 
relações de poder e conhecimento que atra-
vessam e delimitam a proposta e o processo 
educacional. Existe, neste último sentido, um 
conjunto de políticas para a surdez, políticas 
de representações dominantes da normalida-
de, que exercem pressões sobre a linguagem, 
as identidades e, fundamentalmente, sobre o 
corpo dos surdos (Davies, 1996). Tais políticas 
podem ser traduzidas como práticas colonialis-
tas ou, melhor ainda, como práticas ‘ouvintis-
tas’ (SKLIAR, 1998).

Nesta perspectiva, o foco da análise so-
bre a educação bilíngüe para surdos deve-se 
deslocar dos espaços escolares, das descrições 
formais e metodológicas, para localizar-se nos 
mecanismos e relações de poder e conheci-
mento, situados dentro e fora da proposta pe-
dagógica. A possibilidade de estabelecer um 
novo olhar sobre a educação bilíngüe permi-
tiria refletir sobre algumas questões ignoradas 
nesse território, entre as quais menciono: as 
obrigações do Estado para com a educação da 
comunidade surda, as políticas de significação 
dos ouvintes sobre os surdos, o amordaçamen-
to da cultura surda, os mecanismos de controle 
através dos quais se obscurecem as diferenças, 
o processo pelo qual se constituem – e ao mes-
mo tempo se negam – as múltiplas identidades 
surdas, a ‘ouvintização’ do currículo escolar, a 
separação entre escola de surdos e comunida-
de surda, a burocratização da língua de sinais 
dentro do espaço escolar, a omnipresença da 
língua oficial na sua modalidade oral e/ou es-
crita, a necessidade de uma profunda reformu-
lação nos projetos de formação de professores 
(surdos e ouvintes) etc”12

Tratando-se de visão inclusiva que concretiza 
o princípio da dignidade da pessoa humana, ine-
gável será sua repercussão no âmbito jurídico, a 
ensejar uma mudança de interpretação do direito 
escrito pela compreensão do sujeito de direito em 
consonância com seu potencial desenvolvimento 
educacional, considerando, inclusive, novas técni-
cas pedagógicas que permitam a inserção social 
dos surdos. 

Nesse contexto, cumpre destacar a tendên-
cia, incorporada ao senso comum jurídico, a tex-

12 Ob.cit, p. 7-8.



426

Escola de Magistratura Federal da Primeira Região

tos legislativos e até a própria norma constitucio-
nal, de referência aos portadores de necessidades 
especiais como pessoas “deficientes” e não “dife-
rentes”.

O emprego da terminologia considerada 
preconceituosa por educadores de escol é a regra 
na disciplina normativa da matéria, a seguir discri-
minada.

Na Constituição da República, o termo “de-
ficiente” está presente em todos os artigos que 
garantem a proteção de direitos fundamentais e/
ou determinam a promoção de políticas públicas 
de inclusão: 

a) Art. 23, II (“É competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: II - cuidar da saúde e assistência 
pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência”); 

b) Art. 7º, XXXI (“São direitos dos traba-
lhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: XXXI 
- proibição de qualquer discriminação no to-
cante a salário e critérios de admissão do tra-
balhador portador de deficiência”); 

c) Art. 37, VIII. (“A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de lega-
lidade, impessoalidade, moralidade, publicida-
de e eficiência e, também, ao seguinte: VIII - a 
lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de defici-
ência e definirá os critérios de sua admissão”); 

d) Art. 40,§ 4º, I (“É vedada a adoção de 
requisitos e critérios diferenciados para a con-
cessão de aposentadoria aos abrangidos pelo 
regime de que trata este artigo, ressalvados, 
nos termos definidos em leis complementares, 
os casos de servidores: I - portadores de defi-
ciência”)

e) Art. 201. § 1º (“É vedada a adoção de 
requisitos e critérios diferenciados para a con-
cessão de aposentadoria aos beneficiários do 
regime geral de previdência social, ressalvados 
os casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física e quando se tratar de segurados 
portadores de deficiência, nos termos defini-
dos em lei complementar”); 

e) Art. 203, IV e V (“A assistência social 
será prestada a quem dela necessitar, inde-
pendentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivos: IV - a habilitação e 
reabilitação das pessoas portadoras de defici-
ência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; V - a garantia de um salário mí-
nimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei”).

A definição legal de deficiência está consig-
nada no Decreto nº. 3.298/99, que regulamenta a 
Lei nº. 7.853/89, que dispõe sobre as medidas de 
apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua in-
tegração social, dentre outras providências.

“Art. 3o  Para os efeitos deste Decreto, 
considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormali-
dade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacida-
de para o desempenho de atividade, dentro do 
padrão considerado normal para o ser huma-
no;

II - deficiência permanente – aquela que 
ocorreu ou se estabilizou durante um período 
de tempo suficiente para não permitir recupe-
ração ou ter probabilidade de que se altere, 
apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade – uma redução efetiva 
e acentuada da capacidade de integração so-
cial, com necessidade de equipamentos, adap-
tações, meios ou recursos especiais para que a 
pessoa portadora de deficiência possa receber 
ou transmitir informações necessárias ao seu 
bem-estar pessoal e ao desempenho de fun-
ção ou atividade a ser exercida.

Art. 4o  É considerada pessoa portadora 
de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias:

I - deficiência física - alteração completa 
ou parcial de um ou mais segmentos do cor-
po humano, acarretando o comprometimento 
da função física, apresentando-se sob a forma 
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, mo-
noparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformida-
des estéticas e as que não produzam dificulda-
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des para o desempenho de funções; (Redação 
dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)

II - deficiência auditiva - perda bilateral, 
parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 
3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, 
de 2004)”.

No arcabouço normativo sobre os direitos 
da pessoa portadora de necessidades especiais, 
que também inclui as Leis nº. 8.899/9413, nº. 
10.048/0014, nº. 10.098/0015, nº. 10.226/0116, além 
dos Decretos nº. 3298/9917, nº. 3.691/0018 e o nº. 
5.296/0419, percebe-se o uso comum do termo 
mencionado.

Esse modelo de regulação jurídica da matéria 
reflete no uso da semântica “deficiente” o domí-
nio de uma cultura ouvintista, que traz arraigados 
preconceitos culturais acerca do problema. Como 
afirma SKLIAR (1999)20:

“ ‘O ser surdo’ não supõe a existência 
de uma identidade surda única e essencial a 
ser revelada a partir de alguns traços comuns 
e universais. As representações sobre as iden-
tidades mudam com o passar do tempo, nos 
diferentes grupos culturais, no espaço geo-

13 A Lei nº. 8.899/94 concede passe livre às pessoas portadoras de 
deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. 

14 A Lei nº. 10.048/00 dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica, e dá outras providências.

15 A Lei nº. 10.098/00 estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências.

16 A Lei nº. 10.226/01 acrescenta parágrafos ao art. 135 da Lei no 
4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, 
determinando a expedição de instruções sobre a escolha dos 
locais de votação de mais fácil acesso para o eleitor deficiente 
físico.

17 O Decreto nº. 3.298/99 regulamenta a Lei no 7.853, de 24 
de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as 
normas de proteção, e dá outras providências.

18O Decreto nº 3.691/00 regulamenta a Lei nº 8.899, de 29 de junho 
de 1994, que dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras 
de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual.   

19 O Decreto nº. 5.296/04 regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 
de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às 
pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências.

20 Ob. cit.,p. 11/12.

gráfico, nos momentos históricos, nos sujeitos 
(....) A possibilidade de entender as identidades 
a partir de uma perspectiva política, coloca as 
relações de poder no centro da discussão. Re-
lações de poder que sugerem, obrigam, con-
dicionam um certo olhar sobre a alteridade, 
sobre os ‘outros’ (...).

Os surdos, nessa situação, vivem em 
condições de subordinação e parecem estar vi-
vendo numa terra do exílio (Perlin, 1998). Este 
é o ambiente onde vive a grande maioria dos 
surdos que são filhos de ouvintes. É o ambiente 
a cultura dominante (...). A transição da iden-
tidade ocorre no encontro com o semelhante, 
em que se organizam novos ambientes discur-
sivos. É o encontro surdo/surdo (...). Através de 
um conjunto de significados, informações inte-
lectuais, artísticas, éticas, estéticas, sociais, téc-
nicas, etc. podem-se caracterizar as identida-
des surdas presentes num grupo social como 
uma cultura determinada (...).

Esta invenção é permanentemente obs-
curecida pelo discurso da deficiência; discurso 
que oculta, atrás de seu aparente cientificismo 
e neutralidade, o problema da identidade, a al-
teridade e, em síntese, a questão do Outro, da 
sua existência, da sua complexidade, dos seus 
matizes. O discurso da deficiência mascara a 
questão política da diferença; nesse discurso a 
diferença é melhor definida como diversidade 
e, assim, a diversidade não é outra coisa senão 
as variantes de uma normalidade, de um pro-
jeto hegemônico. A medicalização e a normali-
zação dos surdos referem um projeto hegemô-
nico em que o ser falante/ouvinte constitui a 
especificidade de uma identidade totalitária, 
positiva e produtora, por sua vez, de uma nor-
ma invisível que a tudo ordena e regula”.

O direito positivo é um ponto de partida ine-
gável para a solução de conflitos sociais, além de 
trazer, no discurso dos direitos fundamentais, a 
preocupação com a promoção da dignidade hu-
mana. Entretanto, como objeto da cultura revela 
ainda preconceitos de uma escrita desatualizada 
quando se toma por parâmetro de análise o de-
senvolvimento da lingüística e da Pedagogia so-
bre a matéria. Deixando claro que o direito anda, 
muitas vezes, a reboque das novas tecnologias e 
fatos sociais. 

A perspectiva reflexiva e, portanto, interdis-
ciplinar da abordagem dos surdos como minoria 
lingüística e cultural ganha ainda mais relevo, do 
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ponto de vista jurídico, quando se trata da ques-
tão da personalidade civil, qualidade jurídica bási-
ca para a aquisição de direitos e obrigações, e seus 
institutos afins de âmbito protetivo (capacidade, 
incapacidade e interdição). 

A aceitação da “deficiência” como “diferen-
ça” no âmbito civil será, talvez, o primeiro passo 
para concretizar a dignidade das pessoas porta-
doras de necessidades especiais, já que, nesse 
caso, a mudança terminológica poderá encerrar 
uma nova postura política e jurídica acerca do 
problema.

2) DA INCAPACIDADE CIVIL DO 
SURDO-MUDO NãO EDUCADO.

Antes de adentrar na questão proposta, resta 
imprescindível rever alguns conceitos basilares da 
teoria geral do direito civil traduzidos nos vocábu-
los pessoa, personalidade, capacidade e incapaci-
dade.

Considerado conceito flutuante, o termo pes-
soa pode ser definido no contexto ocidental como 
“ser humano individualizado, concebido como 
tendo existência própria, e caracterizado essen-
cialmente por sua unicidade (individualidade), sua 
interioridade (consciência de si), sua racionalidade 
(faculdade de raciocínio) e sua autonomia (vonta-
de livre e faculdade de dar-se normas)” ou, ainda, 
“sujeito de direito, capaz de ser titular de direitos e 
obrigações”21. Essa última acepção está vinculada 
à noção qualitativa de personalidade, extensível, 
segundo Maria Helena Diniz, a todos os homens, 
como pressuposto de todo direito.

“Sendo pessoa natural sujeito de rela-
ções jurídicas e a personalidade a possibilida-
de de ser sujeito, ou seja, uma aptidão a ele 
reconhecida, toda pessoa é dotada de perso-
nalidade. A personalidade é conceito básico 
da ordem jurídica, que a estende a todos os 
homens, consagrando-a na legislação civil e 

21 ARNAUD, André-Jean ...[et al]. Dicionário enciclopédico de 
teoria e sociologia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 
582.

nos direitos constitucionais de vida, liberdade 

e igualdade”22.

Ainda segundo a autora mencionada, a ca-

pacidade seria a “maior ou menor extensão dos di-

reitos de uma pessoa”, traduzida na terminologia 

clássica de “medida da personalidade”, ou “limite 

da potencialidade de adquirir direitos e contrair 

obrigações”.

Tradicionalmente, a noção de capacidade 

distingue-se em duas acepções, empregadas sob 

nomenclaturas variadas: a) capacidade jurídica, de 

direito ou de gozo e b) capacidade de agir, de fato 

ou de exercício. A primeira consiste na aptidão do 

sujeito para ser titular de direitos e assumir deve-

res na vida civil e é atribuída a todas as pessoas 

pelo art. 1º do Código Civil de 200223. A capacidade 

de exercício, como indica a própria denominação, 

relaciona-se à possibilidade de atuação no âmbito 

civil de forma autônoma ou, conforme a definição 

clássica de Clóvis Beviláqua, é a “aptidão de al-

guém para exercer por si os atos da vida civil”24. 

A capacidade de exercício pressupõe a de 

gozo, sendo a regra adotada pelo direito civil bra-

sileiro que presume a capacidade “como conse-

qüência da situação normal da personalidade (...). 

De modo que, até prova em contrário, toda pes-

soa se presume capaz”25.

22 DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 11. ed. Ver. Aum. 
E atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 
10-01-2002). São Paulo: Saraiva, 2005, p. 4/5.

23 Art. 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 
civil.

24 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 4. Ed. Ministério 
da Justiça, 1972, p.70.

25 CARVALHO SANTOS, J. M. Código Civil brasileiro interpretado. V. 
I. Introdução e Parte Geral. 8 ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1958, p. 260.
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Ao tratar o regime da incapacidade (art. 3º26 
e 4º27 do Código Civil), o legislador restringiu o 
exercício pessoal dos atos da vida civil por deter-
minadas categorias de sujeitos, com base em cri-
térios objetivos (idade ou saúde). Essa inaptidão 
jurídica comporta graus diferenciados, os quais 
segmentam seus titularem em absoluta (privação 
total) ou relativamente (privação parcial) incapa-
zes, vertentes que definem, como conseqüência, 
a extensão da atuação do terceiro interveniente 
por meio dos institutos da representação e da as-
sistência, respectivamente. 

Feitas essas considerações elementares, 
cumpre destacar o entendimento doutrinário 
acerca do enquadramento dos portadores de ne-
cessidades especiais na regra geral da capacidade, 
à exceção dos denominados deficientes mentais, 
expressamente indicados pelos artigos mencio-
nados do Código Civil. 

Isso significa que, via de regra, o cego, o sur-
do, o mudo ou o deficiente físico28 são plenamente 
capazes de titularizar situações subjetivas, exercer 
seus direitos e contrair obrigações no âmbito civil, 
somente aderindo às hipóteses de incapacidade 
se, ao lado de sua condição específica de saúde, 
restar caracterizada uma das hipóteses relacio-
nadas à idade, ausência de discernimento ou de 
lucidez.

“A deficiência de sentidos também pode 
ser causa de incapacidade absoluta. Em si não 
basta. Necessário que a pessoa não possa ex-

26 Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 

necessário discernimento para a prática desses atos;
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir 

sua vontade.
27 Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira 

de os exercer:
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 

deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
IV - os pródigos.
28 Ressalvada a posição contrária da autora quanto ao uso da 

terminologia legal.

primir a vontade. O cego não é absolutamente 
capaz. Não o é o surdo, nem o mudo”29.

E a situação jurídica do surdo-mudo? Depen-
de, diz a maioria dos doutrinadores. Segue a re-
gra geral, mas será considerado absolutamente 
incapaz se não puder exprimir sua vontade, em 
face do seu enquadramento no inciso III do art. 3º 
do Código Civil de 2002.

“Todas as pessoas que, por doença que 
acarrete deficiência física, elevação excessiva 
de pressão arterial, paralisia mental, perda de 
memória, estado de coma, surdo-mudez; por 
hipnose; por contusão cerebral; por uso de en-
torpecente ou de substância alucinógena etc., 
não puderem, ainda que por razão transitória, 
manifestar sua vontade para a prática dos atos 
da vida civil, deverão estar representadas por 
um curador, apesar de não se decretar sua in-
terdição, pois esta exige causa duradoura (CC, 
art. 1.767, II c/c o art. 1780). Se assim é, por 
exemplo, os surdos-mudos que não possam 
manifestar sua vontade, por não terem recebi-
do educação adequada, ou por sofrerem lesão 
no sistema nervoso central, que lhes retira o 
discernimento, são absolutamente incapazes. 
Se puderem exprimir sua vontade, passam a 
ser capazes, embora impedidos de praticar 
atos que dependam da audição, como ser tes-
temunhas quando o conhecimento do fato 
que se pretende provar depender do sentido 
que lhes falta e, principalmente, ser testemu-
nhas em testamento”30. 

A diferença entre a anterior disciplina legal e 
a atual reside apenas na menção expressa aos sur-
dos-mudos (art. 5º, III do Código Civil de 191631), 
suprimida em razão de críticas, principalmente 
por conta da antiga disposição do art. 45132 que 
associava essa condição à alienação mental. 

Além disso, o legislador ordinário corrigiu 
antigo equívoco no uso comum do vocábulo sur-

29 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000, p. 173.

30 DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 11. ed. Ver. Aum. 
E atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 
10-01-2002). São Paulo: Saraiva, 2005, p. 13.

31 Art. 5º, III. Os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua 
vontade.

32 Art. 451. Pronunciada a interdição do surdo-mudo, o juiz 
assinará, segundo o desenvolvimento mental do interdito, os 
limites da curatela.
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do-mudo, o qual, normalmente, traduz condição 
física divergente da realidade clínica do sujeito. 
Isto porque usualmente denominam surdos-mu-
dos indivíduos, via de regra, portadores de surdez 
e que não sofrem de afonia (mudez); apenas não 
aprenderam ou desenvolveram a fala. Raros são 
os casos em que os surdos também são mudos. 

Desta forma, não houve mudança significa-
tiva na caracterização, mas apenas a opção por 
disposição genérica.

“Com a nova disciplina legal, a ausência 
passará a figurar em capitulo próprio, e os sur-
dos-mudos impossibilitados de manifestar sua 
vontade deixam de figurar no rol de absoluta-
mente incapazes, sem prejuízo de estarem em 
uma das três situações previstas do art. 3º do 
Novo Código. O que se fez, nesse particular, foi 
excluir a surdo-mudez, por si só, como causa 
autônoma de incapacidade, sem vedar, obvia-
mente, a possibilidade de seu enquadramento 
nas hipóteses mais genéricas previstas”33.

O questionamento da interpretação mencio-
nada aparentemente afronta o óbvio: o reconheci-
mento da incapacidade jurídica se faltar à pessoa 
possibilidade de demonstração de sua autonomia 
volitiva. 

No entanto, conforme será a seguir desen-
volvido, em relação ao surdo-mudo, a simplicida-
de da assertiva pode ser desconstruída diante da 
análise individual da específica condição de saúde 
do portador e a necessidade ou não de privação 
total de sua aptidão jurídica para o resguardo de 
seus direitos, fim último da norma de tutela.

3) A EDUCAçãO ESPECIAL COMO 
ALTERNATIVA PARA INCLUSãO.

A doutrina brasileira reconhece a capacidade 
civil do indivíduo surdo-mudo como regra geral, 
excepcionando os casos em que não há possibi-
lidade material de expressão da vontade, seja de 
forma definitiva ou transitória, por força do men-
cionado art. 3º, III do Código Civil.

33 GALIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: parte geral: 
volume 1. São Paulo: Saraiva, 2002, p.99.

Desta forma, o entendimento majoritário en-
quadra o surdo-mudo que não recebeu educação 
apropriada como absolutamente incapaz, sub-
metido, conseqüentemente, ao regime da curate-
la34, após procedimento judicial de interdição (art. 
1767 a 1779 do CC/2002).

“A principal finalidade da curatela é cui-
dar dos interesses da pessoa que, por sua con-
dição pessoal, não tem possibilidades de, sozi-
nha, tomar conta de si e de seus negócios”35.

O caráter protetivo do instituto revela a pre-
ocupação da sociedade em salvaguardar os inte-
resses de pessoas consideradas inabilitadas para 
gerir suas próprias vidas. Demonstra a percepção 
social do surdo-mudo (não educado) como pes-
soa que precisa ser tutelada pelo Estado e não 
pode ser protagonista da sua própria manifesta-
ção de vontade. É a materialização do preconceito 
que taxa o indivíduo integrante de uma minoria 
lingüística e cultural (diferente) como um ser “defi-
ciente”, que deve ser cuidado, pois não tem como 
demonstrar seu discernimento.

A questão que se coloca no presente trabalho 
se resume à seguinte indagação: Até que ponto se 
coaduna com o Estado Democrático de Direito a 
exclusão da autonomia e da liberdade do sujeito 
potencialmente hábil para expressar diretamente 
sua vontade? 

De acordo com a norma constitucional, cabe 
ao Estado garantir os direitos fundamentais dos 
portadores de necessidades especiais, promoven-
do políticas públicas adequadas a cada especiali-
dade. Assim, por exemplo, deve o poder público 
adaptar seus espaços, facilitando o exercício da 
liberdade de locomoção pelos chamados cadei-
rantes. Em relação ao surdo-mudo, o raciocínio é 
o mesmo. Se sua condição de saúde suprime, a 

34 “Curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém para 
reger e defender uma pessoa e administrar os bens de maiores 
incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, 
em razão de enfermidade ou deficiência mental”. (DINIZ, Maria 
Helena. Código Civil anotado. 11. ed. Ver. Aum. E atual. de 
acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-01-2002). 
São Paulo: Saraiva, 2005, p.1444).

35 MEDEIROS, Maria Bernadette de Moraes. Interdição civil: 
proteção ou exclusão. São Paulo: Cortez, 2007, p. 80.
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princípio, sua capacidade comunicacional, cabe 
ao Estado adaptar os espaços de audição, buscan-
do obter sua manifestação de vontade através de 
técnicas de reeducação fonoaudiológica36 e/ou 
de tecnologias pedagógicas especiais. 

Nesta seara, a declaração da incapacidade ci-
vil pela interdição do sujeito surdo-mudo que não 
consegue imediatamente se expressar apresenta-
se como solução fácil para uma questão comple-
xa. Como o âmago da interpretação questionada 
reside nas limitações impostas pela própria con-
dição de saúde, a restrição à autonomia do indi-
víduo surdo-mudo apenas ratifica a postura de 
superioridade ouvintista, passiva e opressora, que 
não se esforça para conhecer e compreender o 
diferente. 

Sob o manto da proteção e da racionalidade, 
interpretações como essa apenas reforçam uma 
conduta acomodada do Estado, que prefere mar-
ginalizar a exaurir as possibilidades de manifesta-
ção do indivíduo por ele mesmo.

Por outro lado, a garantia da dignidade 
dessas minorias comunicativas não exclui a pos-
sibilidade de auxílio de terceiros para a prática 
imediata de atos na esfera civil (art. 1780), nem a 
utilização do instituto da interdição, mas somen-
te nos casos de comprovada ineficácia das técni-
cas de educação especial para a manifestação da 
vontade sem intermediação, na medida em que o 
ser humano livre é aquele que fala por si mesmo. 
Dessa maneira, propõe-se ainda que os meios de 
“recuperação” da linguagem (art. 1776) sejam pro-
movidos em momento anterior à declaração da 
incapacidade, a qual, em ultima instância, acaba 
apenas marginalizando o indivíduo.

36 Em grande parte dos casos, é possível ao surdo utilizar o recurso 
da fala, após exercícios fonoaudiológicos. É o que explica a 
fonoaudióloga Suely de Miranda Gomes, especialista em voz 
no Rio de Janeiro, em artigo publicado no sítio www.boasaude.
com (“Surdez-Mudez: Uma condição de vida que pode ter 
qualidade”): “Os problemas de audição que ocorrem a partir do 
nascimento podem ser detectados desde cedo. Se corrigidos 
em tempo, podem dar à criança a oportunidade de falar. Caso 
o problema perdure sem tratamento ou intervenção, a criança 
demorará mais a adquirir a fala, mas ainda assim poderá fazê-lo 
com ajuda de profissionais de fonoaudiologia”.

“Portanto, num esforço de síntese do até 
aqui exposto, conclui-se que, saindo do plano 
teórico genérico para atender às particularida-
des do sujeito singular, a pedra angular para o 
equacionamento do binômio exclusão/prote-
ção, presentes nos estatutos da interdição e da 
curatela, reside na real avaliação das possibili-
dades desse sujeito. São essas possibilidades 
individuais (ou capacidades) que determina-
rão, por oposição, suas incapacidades e, por 
conseqüência, os limites de seus impedimen-
tos ou de sua interdição e a extensão de sua 
curatela ou proteção.

(...)

O que se advoga não é o fim dos estatu-
tos da interdição e da curatela, mas sua utili-
zação como instrumento de proteção àquelas 
pessoas cujas incapacidades requeiram reais 
cuidados, no limite de suas necessidades. A 
isso deve estar aliado um sistema de proteção 
social que garanta a esses indivíduos seus di-
reitos sociais de atenção à saúde, à moradia e à 
sobrevivência com dignidade, não como seres 
dependentes, desprovidos de possibilidades, 
mas com respeito às suas diferenças como uma 
outra forma possível de estar no mundo”37.

CONSIDERAçÕES FINAIS

Como vivemos em um mundo de sons, os 
indivíduos portadores de perda auditiva são visu-
alizados pelos demais (ouvintes) como sujeitos in-
capazes de executar de forma eficaz o mecanismo 
tradicional de transmissão de mensagens, ou seja, 
a língua falada. A percepção do sujeito especial 
como inferior estimula a aplicação de certas nor-
mas protetivas, imputando-as cunho meramente 
assistencialista, quando, na verdade, seu caráter 
primordial é de garantia de atendimento à diversi-
dade humana. Nesse contexto, cumpre incentivar 
novas interpretações de cunho inclusivo, afastan-
do mecanismos de tutela que tornam os surdos-
mudos cidadãos invisíveis e sem vontade própria. 

“O surdo-mudo vive em um mundo a par-
te. Essa é uma crença muito disseminada entre 
as pessoas, que ignoram o quando pode ser 
criativo e produtivo um indivíduo com proble-

37 MEDEIROS, Maria Bernadette de Moraes. Interdição civil: 
proteção ou exclusão. São Paulo: Cortez, 2007, p.106.
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mas de surdez e de fala. O desenvolvimento, a 
recuperação, ainda que parcial, e a integração 
dessas pessoas na sociedade é dever de todos 
nós. Para isso, é importante conhecer alguma 
coisa sobre a fala e a audição, os cuidados, os 
tratamentos. É muito importante também co-
nhecer casos em que pessoas surdas-mudas 
são declaradas incapazes, quando na verdade 
elas podem decidir por si mesmas e têm direi-
to de fazer escolhas em sua vida. A título de 
proteger, muitas vezes os direitos da pessoa 
deficiente são invadidos. (...) Além das técni-
cas modernas de tratamento, o que faz desen-
volver mais rapidamente um surdo-mudo é 
o respeito por sua pessoa, o reconhecimento 
de sua cidadania e principalmente o carinho 
daqueles que o cercam, tanto pessoal quanto 
profissionalmente”38.
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O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SUA 
ADEQUAçãO PELO LEGISLADOR E PELA JURISPRUDÊNCIA, 

QUANDO DO RECONHECIMENTO DA UNIãO ESTÁVEL 
Juiz Federal Silvio Coimbra Mourthé

O objetivo do presente artigo é a abordagem 
do instituto da União Estável, bem como a evolu-
ção normativa e do entendimento jurisprudencial, 
visando, primordialmente, o atendimento ao Prin-
cípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

O presente tema tem gerado enorme diver-
gência doutrinária, principalmente quanto ao últi-
mo entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
cuja decisão segundo os críticos significou um 
enorme retrocesso na evolução que o tema tem 
apresentado nas últimas duas décadas.   

Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Ro-
senvald ( Direito Civil, Teoria Geral, 7ª edição, Edi-
tora Lúmen Júris), o mais precioso valor da ordem 
jurídica brasileira é a dignidade humana, devendo 
o ser humano ser elevado ao centro de todo o sis-
tema jurídico no sentido de que as normas devam 
ser feitas visando atingir a sua realização existen-
cial, com a garantia de um mínimo de direitos fun-
damentais, com o fim de proporcionar uma vida 
com dignidade ( f. 90 ).

O reconhecimento da união estável para 
fins de repercussão na esfera previdenciária, bem 
como, via de conseqüência, para garantir uma 
vida de dignidade para o companheiro que sobre-
vier ao falecimento de seu consorte, é um tema 
de vital importância e a análise de seus desdo-
bramentos visa a própria adequação e efetivação 
deste princípio. 

A idéia geral é a de que o próprio Estado 
deva assegurar um mínimo de garantias e de di-
reitos fundamentais visando que a pessoa possa 
viver dignamente.  

Ressalte-se que se trata de uma enorme evo-
lução em nosso ordenamento jurídico, diga-se de 
passagem, que não mais se satisfaz com uma sim-
ples norma assegurando o direito à vida, uma vez 
que o Direito é o instrumento para que este direi-

to à vida seja garantido e que, transmudando-se 
de uma simples norma em aberto, garanta efeti-
vamente   o direito a uma vida com dignidade.        

É inegável que nossa jurisprudência tenha 
evoluído bastante na conceituação da união es-
tável, visando abranger um enorme volume de 
pessoas que, a cada vez em maior número, tem 
decidido unir suas vidas e, sem a formalização 
do casamento, passam a conviver em sociedade 
como marido e mulher, união esta com “affectio 
societatis”, sem que tal vínculo fático seja oficia-
lizado, resultando, como conseqüência visível, o 
enfraquecimento formal do instituto do casamen-
to, pois este, inegavelmente, perdeu o papel de 
único legitimador do núcleo familiar.   

E com tal objetivo, não restou à jurisprudên-
cia outra saída a não ser a de rever os seus dogmas 
relativos ao tema, que se enquadrava na esfera do 
Direito Obrigacional e, posteriormente, passou 
para o Direito de Família.

Nossos julgados têm dado enorme impor-
tância ao instituto da União Estável, dando maior 
amplitude em sua caracterização para fins de 
concessão de direitos, seja na esfera  patrimonial, 
esta representada pelo instituto da herança, ou no 
aspecto pecuniário da garantia de sobrevivência, 
representada pelos benefícios previdenciários. 

Nossa Carta Magna prescreve, nos artigos 
226 a 230, a garantia de total proteção do Estado 
a essas entidades familiares.   É interessante res-
saltar que, há não menos que 22 anos atrás, ain-
da estava em vigor um entendimento totalmente 
incompatível com o princípio da dignidade da 
pessoa humana, reconhecido pela Constituição 
Federal de 1988, quando esta deu maior destaque 
à família, incluindo a união estável como entidade 
familiar. 
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Em uma reflexão, é impressionante constatar 
que, como há tão pouco tempo atrás, existiam os 
conceitos de família legítima e ilegítima, ou seja, 
o próprio direito ressaltava a discriminação e que, 
só com a Constituição Federal de 1988, ao ter pre-
ceituado que os filhos advindos desta distinção 
fossem tratados de forma igualitária, independen-
temente da relação que os gerou, ocorrendo uma 
verdadeira guinada e mudança de rumos em prol 
do referido princípio. 

É por isto que os doutrinadores salientam, 
com bastante ênfase, que a união estável deixou 
de ser regida pelo Direito Obrigacional e passou a 
fazer parte do Direito de Família. 

Neste ponto, a evolução histórica do institu-
to do Concubinato/União Estável tem apresenta-
do uma crescente proteção na jurisprudência, que 
passou a ter como objetivo o de contornar os seus 
limites e alcances, atendendo ao Princípio da Dig-
nidade da Pessoa Humana e se distanciando de 
uma época onde o tema envolvia alguns tabus e 
sempre trazia, no seu bojo, discussões com efetivo 
conteúdo discriminatório. 

Se os Tribunais, há décadas atrás, justifica-
vam o direito da concubina/companheira à me-
ação, com base no enriquecimento sem causa, o 
reconhecimento de que da união estável pudesse 
resultar um patrimônio com regime de repartição 
dos bens, semelhantemente ao do casamento, foi 
uma conquista do cidadão, que teria, assim, o di-
reito a uma vida digna, ou seja, instrumentalizado 
de tal forma que o direito à vida digna  viesse de 
fato se concretizar.

Logo depois da Carta Magna, a Lei no 
8.971/94, disciplinou o instituto do concubinato, 
conceituando os companheiros como sendo o 
homem e a mulher que mantinham união com-
provada, no estado de solteiros, separados judi-
cialmente, divorciados ou viúvos, por mais de 5 
anos ou que tivessem gerado um filho sem con-
tar que o próprio termo “conviventes” significava 
concluir que o homem e a mulher deveriam viver 
sob o mesmo teto, sendo que a jurisprudência já  
entendia que vida no mesmo teto não seria indis-
pensável, conforme entendimento muito anterior 
à referida norma legal e cuja prevalência se faz 

presente até os dias de hoje ( Súmula 382, STF: “A 
vida em comum sob o mesmo teto “more uxorio”, 
não é indispensável à caracterização do concubi-
nato ).  

Com a Lei 9278/96, positivando o entendi-
mento jurisprudencial ( tal requisito não vingou 
por não acompanhar as nuances do dia a dia de 
nossa sociedade, ou seja, um relacionamento de 1 
ano poderia ser muito mais estável do que um re-
lacionamento esporádico de 5 anos ), o prazo de 5 
anos deixou de ser exigido, bastando que a união 
fosse reconhecida como duradoura ( a maior mo-
dificação se deu no campo da duração da união 
estável, uma vez que já não era necessária a com-
provação do prazo ), contínua, bastando a “affec-
tio societatis”. 

O entendimento do que seria companheiro 
não mais dependia de uma situação decorrente 
de um “fato jurídico” (o decurso de 5 anos ou o 
nascimento de um filho), mas, sim, de um acordo 
de vontades, produzindo efeitos de forma incon-
tinenti. 

Com o advento desta norma legal em 1996, 
a insegurança jurídica inicial foi acentuada, com 
inúmeros jurisdicionados procurando assistência 
judiciária, com o fim de constituir contratos visan-
do que as relações entre namorados não fossem 
reconhecidas judicialmente como união estável, 
reconhecimento este que resultaria em prejuízos 
materiais para uma das partes envolvidas, inclu-
sive com possibilidade de efeitos futuros, como 
eventuais condenações em pedidos de pensões 
alimentícias. 

Após a promulgação do Novo Código Civil, 
foram estendidos à União Estável os impedimen-
tos do casamento, em que pese a situação de 
que pode haver reconhecimento de união está-
vel, mesmo estando um dos companheiros ainda 
casado(a) ( separado de fato ) ou em separação 
judicial.

Apesar dsta evolução significativa em tão 
pouco tempo, cuja importância advinda do reco-
nhecimento da união estável de pessoas do mes-
mo sexo, como um importante tema que veio dar 
aplicabilidade ao Princípio da Dignidade da Pes-
soa Humana, existem duas questões, uma na esfe-
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ra legislativa e outra na esfera judicial que devem 
ser enfocadas, uma vez que são constantemente 
alvo de críticas pela doutrina e por parte conside-
rável dos julgadores. 

Quanto ao ponto relativo à esfera legislativa, 
é necessário fazer  referência ao artigo 1730, inci-
so III, do Novo Código Civil Brasileiro, quando este 
permite que os colaterais tenham preferência na 
herança, em detrimento do companheiro.  

É nítido o retrocesso de tal mudança legisla-
tiva.  Se no mesmo Código tivemos uma enorme 
evolução representada pelo artigo 1725, ao ter 
sido feita expressa menção quanto ao regime de 
repartição de bens na união estável,  passando 
a ser o da comunhão parcial de bens ( diferente-
mente da Lei 9278/96, que inverteu o ônus desta 
prova, fazendo com que a presunção inicial fosse 
a de que os bens pertenciam à união estável, sal-
vo se um dos companheiros provasse que o outro 
não havia concorrido com a aquisição daquele 
patrimônio), a prevalência dos colaterais em detri-
mento do companheiro é uma previsão que fere 
toda a intenção do legislador constituinte em dar 
prioridade ao Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana.  

Basta salientar a distinção que existe neste 
ponto entre as pessoas casadas e os companhei-
ros para se chegar à conclusão de que os dogmas 
antigos nem sempre desaparecem e a visão discri-
minatória nesta questão viola o Princípio da Dig-
nidade da Pessoa Humana, ao não se igualar os 
direitos entre casados e companheiros.  É por esta 
razão que existem inúmeras decisões em sede de 
Tribunais Estaduais onde tem sido considerada in-
constitucional a norma discriminatória, até porque 
todos presumem que a distinção neste ponto em 
nada facilitará a conversão em casamento, ou seja, 
nenhum sentido prático teria, a não ser o risco de 
que alguém que tenha vivido e contribuído para 
obtenção daquele patrimônio seja desamparado 
economicamente no momento que mais precisa.

Um outro tema bastante polêmico é a recen-
te decisão do Colendo STF,  que negou benefício 
de pensão por morte sob a justificativa de que o 
segurado falecido era casado e não poderia ser 
considerada como estável a união que ocorrera na 

constância do casamento, para fins de repartição 
da pensão por morte entre a esposa e a “compa-
nheira”.  

O Ministro Relator Marco Aurélio Mello assim 
entendeu: 

“....Entrementes, a atuação do Judiciário 
é vinculada ao Direito posto. Surgem óbices 
à manutenção do que decidido, a partir da 
Constituição Federal. Realmente, para ter-se 
como configurada a união estável, não há im-
posição da monogamia, muito embora ela seja 
aconselhável, objetivando a paz entre o casal. 
Todavia, a união estável protegida pela ordem 
jurídica constitucional pressupõe prática har-
mônica com o ordenamento jurídico em vigor. 
Tanto é assim que, no artigo 226 da Carta da 
República, tem-se como objetivo maior da pro-
teção o casamento. Confira-se com o próprio 
preceito que serviu de base à decisão do Tri-
bunal de Justiça. O reconhecimento da união 
estável pressupõe possibilidade de conversão 
em casamento. O reconhecimento da união 
estável entre o homem e a mulher como en-
tidade familiar, devendo a lei facilitar sua con-
versão em casamento, direciona à inexistência 
de obstáculo a este último. A manutenção da 
relação com a autora se fez à margem e diria 
mesmo mediante discrepância do casamento 
existente e da ordem jurídica constitucional. 
À época, em vigor se encontrava, inclusive, o 
artigo 240 do Código Penal, que tipificava o 
adultério. A tipologia restou expungida pela 
Lei nº 11.106/05.

Então, o que se tem é que, em detrimento do 
casamento havido até a data da morte do servidor, 
veio o Estado, na dicção do Tribunal de Justiça da 
Bahia, a placitar, com conseqüências jurídicas, cer-
ta união que, iniludivelmente, não pode ser consi-
derada como merecedora da proteção do Estado, 
porque a conflitar, a mais não poder, com o direito 
posto...”

Sem adentrar na análise meritória da pre-
sente decisão, uma vez que o tema demandaria 
discussão suficiente para um artigo próprio, é ine-
gável que tal entendimento traz grande risco para 
que, no futuro, não sejam mais reconhecidas uni-
ões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, sem 
contar que, conforme muito bem expôs o Ministro 
Carlos Brito, em seu voto vencido, “...ao proteger a 
família, a maternidade, a infância, a Constituição 
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não faz distinção quanto a casais formais e os im-
pedidos de casar”. 

As críticas a esta decisão têm-se pautado no 
sentido de que em cada caso concreto deveria ser 
aferida a “affectio societatis”, ou seja, “a concreta 
disposição do casal para construir um lar com um 
subjetivo ânimo de permanência que o tempo 
objetivamente confirma. Isto é família, pouco im-
portando se um dos parceiros mantém uma con-
comitante relação sentimental a-dois”, conforme 
consta no referido voto do Ministro Brito.   

O tema foi objeto de decisão proferida 
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, julga-
do em 20 de novembro de 2008 e publicado em 
10 de dezembro de 2008 na Apelação Cível n° 
1.0017.05.016882-6/003, que teve como relato-
ra a Desembargadora Maria Elza, com a seguinte 
ementa: 

“DIREITO DAS FAMÍLIAS. UNIÃO ESTÁVEL 
CONTEMPORÂNEA A CASAMENTO. UNIÃO DÚ-
PLICE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 
FACE ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. Ao longo de vinte e 
cinco anos, a apelante e o apelado mantiveram 
um relacionamento afetivo, que possibilitou 
o nascimento de três filhos. Nesse período de 
convivência afetiva - pública, contínua e dura-
doura - um cuidou do outro, amorosamente, 
emocionalmente, materialmente, fisicamente 
e sexualmente. Durante esses anos, amaram, 
sofreram, brigaram, reconciliaram, choraram, 
riram, cresceram, evoluíram, criaram os filhos 
e cuidaram dos netos. Tais fatos comprovam a 
concreta disposição do casal para construir um 
lar com um subjetivo ânimo de permanência 
que o tempo objetivamente confirma. Isso é 
família. O que no caso é polêmico é o fato de 
o apelado, à época dos fatos, estar casado civil-
mente. Há, ainda, dificuldade de o Poder Judi-
ciário lidar com a existência de uniões dúplices. 
Há muito moralismo, conservadorismo e pre-
conceito em matéria de Direito de Família. No 
caso dos autos, a apelada, além de compartilhar 
o leito com o apelado, também compartilhou a 
vida em todos os seus aspectos. Ela não é con-
cubina - palavra preconceituosa - mas compa-
nheira. Por tal razão, possui direito a reclamar 
pelo fim da união estável. Entender o contrário 
é estabelecer um retrocesso em relação a len-
tas e sofridas conquistas da mulher para ser 
tratada como sujeito de igualdade jurídica e de 

igualdade social. Negar a existência de união 
estável, quando um dos companheiros é casa-
do, é solução fácil. Mantém-se ao desamparo 
do Direito, na clandestinidade, o que parte 
da sociedade prefere esconder. Como se uma 
suposta invisibilidade fosse capaz de negar a 
existência de um fato social que sempre acon-
teceu, acontece e continuará acontecendo. A 
solução para tais uniões está em reconhecer 
que ela gera efeitos jurídicos, de forma a evitar 
irresponsabilidades e o enriquecimento ilícito 
de um companheiro em desfavor do outro.”

Concluindo, ao se negar o direito à pensão 
por morte nestes casos, a primeira pergunta a 
ser feita é se, com a aplicação de tal decisão, não 
estaria sendo deixado o ( a )  companheiro ( a ) 
em total desamparo, ou seja, se não estaria sendo 
dada prevalência à instituição do casamento em 
detrimento da própria pessoa humana, que deve 
ser valorizada como centro de todo o sistema ju-
rídico, devendo as normas serem feitas visando 
atingir  sua realização existencial, em que pese o 
fato de que de outro lado existe uma família tam-
bém constituída.
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RENDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FRUÍDO HÁ TEMPO 
CONSIDERÁVEL.

Juiz Federal Substituto Válter Leonel Coelho Seixas

Caso analisado sob os efeitos da palestra 
“A crise de cooperação no direito das obriga-
ções” proferida pelo prof. Pablo Stolze na I Jor-
nada de Direito Civil e Processo Civil da Escola 
da Magistratura da 1ª Região.

A segurança jurídica é princípio basilar do 
ordenamento jurídico nacional, amplamente tu-
telado pela Constituição da República. Assim, não 
se nega que os seus efeitos irradiam por todos os 
campos do direito, alicerçando o palco que sus-
tentará o espetáculo das relações jurídicas de di-
ferentes tonalidades.

Inserido no campo de densidade do referi-
do princípio, a proibição do venire contra factum 
proprium, em razão da sua origem magna, tem sua 
influência estendida a todos os campos do direito, 
respeitadas as peculiaridades e acomodações de 
princípios próprios de cada realidade jurídica.

A tônica simbolizada pela referida expressão 
é impedir que as partes de relação ju=rídica mani-
festem comportamentos contraditórios. Destarte, 
se uma parte se comporta de tal maneira, gerando 
justas expectativas por tempo considerável, não 
pode abruptamente mudar a direção de seu com-
portamento. O ordenamento deseja, em nome da 
segurança, que as justas expectativas se realizem, 
e que o devir, tanto natural quanto social, continue 
a ocorrer nas mesmas progressões de sempre.

Parafraseando uma canção da música po-
pular, é vital para o ser cidadão esperar que “o 
caminho do barco é o porto”, o “caminho da dor 
é o amigo”, o “caminho do acaso é a sorte” e “o 
caminho da vida é a morte”. Dentro do mesmo 
raciocínio, a vida transcorre sem sobressalto, fim 
último do direito, quando o objeto solto no ar efe-
tivamente despenca, o motorista do ônibus para o 
veículo exatamente no ponto e a cerveja de mar-

ca “Polar” vem à mesa, de fato, gelada. Outrossim, 
em sociedade, as linhas de progressão das condu-
tas no tempo marcam uma lógica que solidifica a 
teia social. Em outras palavras, se uma pessoa faz 
2, 4, 6, 8, 10 e 12, é previsível e esperado que pos-
teriormente faça 14.

Como tudo o que é atualmente conhecido 
tem o seu caminho natural, não é desafiador ima-
ginar qual é o caminho natural de um benefício 
previdenciário arcado pela autarquia previdenciá-
ria brasileira por 38 (trinta e oito) anos, no valor de 
R$ 2.704,45 (dois mil, setecentos e quatro reais e 
quarenta e cinco centavos), estando a beneficiária 
ainda viva e com idade avançada. Ora, não se pre-
cisa de uma lógica das mais profundas para firmar 
que, se o referido benefício já está sendo pago há 
quase quatro décadas nos valores apontados, o 
caminho natural é que o mesmo persista ativo na 
forma atual e venha a se extinguir com o desapa-
recimento da beneficiária.

Entretanto, em caso concreto enfrentado, o 
INSS, fazendo uso da autotutela, no ano de 2009, 
aplicou normatização prevista na Lei 5.698/1971 
e efetuou a redução de benefício arcado por 38 
(trinta e oito) anos, de R$ 2.704,45 (dois mil, sete-
centos e quatro reais e quarenta e cinco centavos) 
para R$ 747,65 (setecentos e quarenta e sete reais 
e sessenta e cinco centavos).

Ao analisar o ato da autarquia, que está fla-
grantemente divorciado do bom senso mais raso, 
verifica-se a perfeita adequação às normas legais 
aplicáveis ao caso. Com efeito, a Lei 5.698/1971 al-
terou o sistema de reajustamento dos benefícios, 
mas, por equívoco, tal previsão não foi aplicada. 
No ano de 2009, o INSS, constatando a irregulari-
dade, efetuou revisão no benefício recebido pela 
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parte autora para adequá-lo aos ditames do alu-
dido diploma.

É cediço que a renda mensal inicial dos bene-
fícios previdenciários deve ser calculada com base 
na legislação aplicável no momento em que o se-
gurado reuniu os pressupostos para o deferimen-
to do direito. Entretanto, como não há direito ad-
quirido à regime jurídico, os reajustes posteriores 
dos benefícios devem ser ditados pelas normas 
vigentes em cada período.

Constatada a irregularidade, é dever do Ad-
ministrador efetuar as correções necessárias, ade-
quando-se o ato anômalo à norma, notadamente 
porque incólume o direito potestativo de revisão, 
já que não se aplica o prazo decadencial de revisão 
aos benefícios deferidos antes de sua previsão, na 
forma do entendimento da jurisprudência.

Entretanto, não se pode efetuar a leitura das 
normas da base do ordenamento jurídico divor-
ciadas dos princípios do topo. O princípio consti-
tucional da segurança jurídica dita a composição 
do caso. Assim, necessário verificar que, no caso 
concreto em análise, dois soldados a mando do 
aludido princípio sucumbiram, quais sejam, a de-
cadência e a prescrição, mas a revisão empreendi-
da não resiste à proibição do venire contra vactum 
propium. 

Ora, a conduta do Estado, o mais idôneo dos 
idôneos, reiterada no decorrer dos anos, consoli-
dou a relação jurídica analisada, gerando as jus-
tas expectativas do cidadão, fazendo com que o 
mesmo construa toda a sua vida de determinado 
modo. Não pode, o Administrador, assim, poste-
riormente, surpreender o administrado e mudar 
radicalmente a tônica de sua atuação. É cediço 
que as pessoas organizam sua vida com base na 
capacidade financeira que dispõem. A pessoa, ao 
receber de boa fé benefício de determinado valor 
por tempo duradouro, sacia suas necessidades bá-
sicas e agrega tantas outras necessidades primor-
diais às básicas, construindo efetivamente a sua 
vida digna, tudo em atenção à justa expectativa 
gerada. Diante desta realidade consolidada, a se-
gurança jurídica, através da proteção à confiança, 
reluz, também, forte na relação administrativa.

Não se trata, aqui, de um erro de um par de 
anos. Tampouco se trata de pagamento de valo-
res flagrantemente em desacordo com a realidade 
dos benefícios e salários da realidade brasileira. A 
questão trata de uma redução abrupta de muito 
mais da metade de um beneficio razoável pago 
por quase uma vida. 

É lógico que a proibição do venire contra 
factum proprium não pode ser recebida na órbita 
das relações do Estado com os mesmos contor-
nos em que brilha no campo privado. Em razão 
da primazia do interesse público sobre o privado, 
bem como do princípio da autotutela, a proteção 
à confiança chega às relações do Estado de forma 
mitigada, o que não impede, porém, de identificar 
a sua existência e aplicabilidade nessa seara, irra-
diando efeitos do topo constitucional, como no 
caso concreto analisado.

Logo, em casos de extrema contradição no 
atuar do Poder Público, a confiança externada na 
manutenção de conduta praticada por longo pe-
ríodo, desde que o administrado esteja de boa fé 
e a prestação tenha forte aparência de legalidade, 
impede a prática da autotutela, blindando a rela-
ção jurídica verificada. 

Por fim, vale transcrever a decisão que anali-
sou, liminarmente, o caso concreto discutido: 

“Trata-se de ação de conhecimento ajuizada 
por a. B. B. e e. B. S. em face do inSS, objetivan-
do, em sede de antecipação dos efeitos da tute-
la, o restabelecimento do valor da renda mensal 
do benefício de pensão por morte para o mesmo 
patamar que vinham antes recebendo, bem como 
a restituição das diferenças entre os dois valores 
desde o mês em que se operou a redução.

Em síntese, as autoras afirmam que são pen-
sionistas do ex-combatente A. S., recebendo be-
nefício mensal no valor de R$2.704,45. 

O INSS, através do Ofício nº 225/2008, data-
do de 03/11/2008, notificou as requerentes para 
apresentarem todos os documentos relativos à 
aposentadoria do instituidor da pensão, a fim de 
que fosse revisado o benefício de pensão por mor-
te.
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Após a apresentação dos documentos que 
possuíam e da respectiva defesa, foram comunica-
das pelo Ofício nº 04/2009, datado de 20/01/2009, 
que o benefício seria reduzido para R$ 747,65, bem 
como que seria cobrado o valor de R$122.617,08, 
recebido a maior no período entre 01/04/2004 a 
31/12/2008.

Asseveram que, a despeito de terem apre-
sentado recurso e estar o mesmo a ser examinado 
na instância superior do INSS, o réu tem negado 
a exibição de todos os documentos do dossiê do 
instituidor da pensão, o que caracteriza cercea-
mento de defesa.

Aduzem, ainda, que a primeira requerente 
tem problemas de saúde e, além disso, a segunda 
requerente é incapaz, sendo “totalmente depen-
dente de ajuda financeira”.

O INSS se manifestou sobre o pedido de ante-
cipação dos efeitos da tutela (fls. 91/98), aduzindo, 
em síntese, que observou o devido processo legal 
na revisão do benefício em questão, cumprindo as 
disposições legais aplicáveis, especialmente a Lei 
nº 5.698/71, o art. 58 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, o Parecer do Ministério da 
Previdência Social nº 3.052/2003 e Orientações 
Internas Conjuntas INSS/DIRBEN/PFE nº 99/05 e 
07/07, tendo oportunizado a ampla defesa.

É o relatório. Passo a decidir.  

II.

É cediço que a renda mensal inicial dos bene-
fícios previdenciários deve ser calculada com base 
na legislação aplicável no momento em que o se-
gurado reuniu os pressupostos para o deferimen-
to do direito. Entretanto, como não há direito ad-
quirido à regime jurídico, os reajustes posteriores 
dos benefícios devem ser ditados pelas normas 
vigentes em cada período.

No caso dos autos, a Lei 5.698/1971 alterou 
o sistema de reajustamento dos benefícios, entre-
tanto, por equívoco, tal previsão não foi aplicada. 
No ano de 2009, o INSS, constatando a irregulari-
dade, efetuou revisão no benefício recebido pela 
parte autora para adequá-lo aos ditames do aludi-
do diploma.

Embora seja assegurado o poder de autotu-
tela à Administração Pública, bem como resta in-
cólume o direito potestativo de revisão, já que não 
transcorrido o prazo decadencial previsto pela Lei 
9.784/99, não há como perceber a higidez do ato 
do INSS, notadamente à luz dos direitos previstos 
na Constituição da República.

Verifica-se que o militar falecido teve o bene-
fício deferido em 01 de abril de 1970. Após o seu 
falecimento, foi iniciado o pagamento de pensão 
em 10 de agosto de 1997. Depois de cerca de 38 
(trinta e oito) anos de uma relação jurídica tran-
qüila, sedimentada, em que o INSS aplicou os re-
ajustes que entendeu devidos, foi efetivada a di-
minuição da renda recebida pelas autoras de R$ 
2.704,45 para R$ 747,65.

Ora, a conduta do INSS, braço do Estado, rei-
terada no decorrer dos anos, consolidou a relação 
jurídica com as autoras, relação esta que se blin-
dou com o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, já que a verba de natureza alimentar paga 
pela Previdência Social para que o idoso ou de-
pendente possa sobreviver, por cerca de 38 (trinta 
e oito) anos, desde que em valores relativamen-
te pequenos, é responsável pela construção da 
vida do referido hipossuficiente que, desprovido 
dos aludidos valores, irremediavelmente, perderá 
parte de sua dignidade. Outrossim, a aura do prin-
cípio geral da boa-fé e da segurança jurídica tam-
bém envolvem a relação que vinha sendo travada, 
impedindo a alteração que foi realizada.

Não se trata, aqui, de um erro de um par de 
anos. Tampouco se trata de pagamento de valo-
res flagrantemente em desacordo com a realidade 
dos benefícios e salários da realidade brasileira. A 
questão trata de uma redução abrupta de muito 
mais da metade de um beneficio razoável pago 
por quase uma vida. Por mais que haja aparelho 
legal para fundamentar a conduta da autarquia, 
a flagrante injustiça estampada nos autos resta 
flagrantemente contra princípios constitucionais 
dos mais caros no ordenamento jurídico, como a 
segurança jurídica e a dignidade da pessoa huma-
na.

No campo dos negócios jurídicos, já se aceita 
que a conduta reiterada das partes contratantes 
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praticada no decorrer dos anos gera direitos para 
além dos termos restritos do contrato. A proibição 
do venire contra factum proprium impede que as 
partes de relação jurídica manifestem comporta-
mentos contraditórios. Se uma parte se comporta 
de tal maneira gerando justas expectativas por 
tempo considerável, não pode abruptamente mu-
dar a direção de seu comportamento.  

Na hipótese dos autos, a presença do Estado, 
que possui primazia na relação jurídica que man-
tém com o cidadão, não impede que se aplique o 
mesmo princípio, já que o Estado é o mais idôneo 
dos idôneos. Se o Estado, com sua aura de hones-
tidade, age por 38 (trinta e oito) anos de forma de-
terminada, gerando as justas expectativas do ci-
dadão, fazendo com que o mesmo construa toda 
a sua vida de determinado modo, não pode pos-
teriormente surpreendê-lo e mudar radicalmente 
a tônica de sua atuação. 

É certo que a proibição do venire contra 
factum propium não pode impedir a prática da 
autotutela, mas, quando se constata a hipérbole 
das contradições, como no caso dos autos, não 
se pode deixar de privilegiar a segurança jurídica, 
dignidade da pessoa e boa-fé em detrimento da 
autotutela, combatendo o comportamento con-
traditório.

Em conclusão, diante do valor razoável dos 
benefícios e a boa-fé das autoras, o decorrer dos 
anos, através da incidência do princípio da digni-
dade da pessoa humana e da segurança jurídica, 
gerou a consolidação do direito ao recebimento 
do benefício nos valores como antes, devendo, 
entretanto, os reajustes, a partir da constatação 
do equívoco, serem implementados pelas normas 
atualmente em vigor. 

Por fim, mister se faz firmar que parcelas de 
natureza alimentar recebidas de boa-fé não po-
dem ser repetidas. Desse modo, mesmo que se 
entendesse possível a diminuição, é ilegal a pre-
tensão de cobrança das parcelas pretéritas recebi-
das pelas autoras.

III. 

Ante o exposto, defiro a antecipação dos 
efeitos da tutela para que o INSS, no prazo de 
10 (dez) dias, efetue o pagamento do benefí-

cio das autoras, com base nos valores recebidos 
antes da revisão informada no ofício 04/2009/
INSS/04.001.060 presente à f. 61, facultando-lhe 
aplicar a legislação pertinente nos próximos rea-
justes. Outrossim, deve o INSS se abster de cobrar 
parcelas supostamente pagas irregularmente às 
autoras em razão da incidência da Lei 5.698/71.

Intimem-se, para cumprimento, com urgên-
cia. Cite-se o INSS.”
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BOA FÉ OBJETIVA, ADMINISTRAçãO PÚBLICA E 
DEVOLUçãO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS 

Juiz Federal Substituto Warney Paulo Nery Araújo

1. Introdução

A boa fé objetiva é uma das momentosas 
inovações constante no novo Código Civil, no que 
se refere ao direito contratual.

A boa fé objetiva, tal qual delineada no art. 
422 do Código Civil repele, desde a conclusão até 
a execução do contrato, a reserva mental e o com-
portamento desleal dos contratantes, priorizando 
a visão ética, honesta e leal, que deve prevalecer 
na relação contratual, em detrimento das inten-
ções íntimas do sujeito.

Mais que isso, representa um fim à premissa 
de que o contrato é um instrumento à disposição 
e ao alvedrio dos interesses privados. Ao contrá-
rio, é marcante a função social do contrato e a sua 
repercussão frente à sociedade, com influência di-
reta na circulação e distribuição de riquezas.

Entremostra-se, assim, no sistema jurídico 
atual, uma progressiva intervenção do Estado nas 
relações privadas com a finalidade de assegurar o 
preceito constitucional da dignidade humana.

Outro aspecto a ser delineado refere-se às 
formas de interpretação da boa-fé objetiva, que 
podem restringir ou ampliar o objeto obrigacio-
nal. São elas: supressio, surrectio, venire contra fac-
tum proprium e tu quoque. Sobre o tema, discorre-
remos no tópico específico.

Abordaremos, neste trabalho, o tema da 
aplicação da boa-fé objetiva no âmbito da Admi-
nistração Pública, em especial a sua verificação 
em hipóteses nas quais há pagamento indevido a 
servidor público que é instado à sua devolução.

2. Conceito de Boa Fé objetiva

Antes de adentramos o tema específico, é 
necessário apresentarmos o conceito do instituto 
em destaque.

A origem da expressão bona fides remonta 
desde os primórdios romanos, quando a resolu-
ção dos conflitos sociais tinha por critérios a ética 
e a equidade.

Em tempos mais recentes, intensificou-se o 
processo de subjetivização das relações contratu-
ais, notadamente, com o princípio da autonomia 
da vontade, pelo qual o contrato fazia lei entre as 
partes, com intervenção mínima do Estado.

Com o advento da Constituição de 1988, a 
dignidade da pessoa humana passou a ocupar pa-
pel de destaque no ordenamento jurídico pátrio, 
admitindo-se, assim, a intervenção do Estado-Juiz 
nas relações contratuais, com o fim de preservar-
se os valores morais e éticos norteadores do com-
portamento humano.

A boa-fé, doutrinariamente, está dividida em 
subjetiva e objetiva.

Na boa-fé subjetiva, o agente acredita, tem a 
íntima convicção de que sua conduta de homem 
médio e bom pai de família,  está conforme com 
direito aplicável. Por isso a necessidade e impor-
tância para o magistrado, ao julgar, avaliar o grau 
de conhecimento ou ignorância do sujeito.

Já a boa-fé objetiva, conforme preleciona 
Fernanda Pessanha do Amaral Gurgel:

“Pode-se dizer, em suma, que, em sentido 
objetivo, a boa-fé é um princípio jurídico con-
substanciado no dever das partes de uma relação 
jurídica em comportar-se com retidão, honradez, 
lealdade e preservando a confiança e expecta-
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tivas criadas. Trata-se, concretamente, de uma 
atuação refletida, respeitando os interesses legí-
timos e expectativas razoáveis dos demais mem-
bros da relação jurídica, portanto, a boa-fé age 
de forma a limitar a vontade individual e contro-
lar o exercício de posições jurídicas, combatendo 
a lesão, a desvantagem exagerada e o abuso de 
direito.” (Gurgel, Fernanda Pessanha do Amaral 
– Direito de Família e o Princípio da Boa-fé 
Objetiva, Paraná: Juruá, 2009, pág.107)

É a idéia de não lesar a parte contrária, é o 
cumprir a palavra empenhada.

Boa fé subjetiva e objetiva, note-se, não são 
conceitos antagônicos. Antes, são complementa-
res entre si.

3. Temas correlatos: supressio, 
surrectio, venire contra factum próprio 

e tu quoque.

A vedação da conduta contraditória no di-
reito contratual tem por objetivo coibir a inobser-
vância aos deveres de lealdade e confiança que 
devem orientar as relações contratuais.

Surge, então, a necessidade de dar interpre-
tação às cláusulas contratuais que, sob o prisma 
da boa-fé objetiva, pode ampliar ou reduzir o ob-
jeto obrigacional, ou resultar até mesmo no afas-
tamento da vontade das partes.

Alguns dos institutos relacionados à herme-
nêutica da boa-fé objetiva e atualmente estuda-
dos pela doutrina são denominados supressio, sur-
rectio, venire contra factum próprio e tu quoque.

a) A supressio, uma das formas restritivas de 
interpretação, ocorre pela inércia de um dos con-
tratantes em exercer seu direito ou faculdades, 
infundindo na outra parte real expectativa de que 
não mais os exercerá. Assim, se de início o direito 
poderia ser validamente exigido, depois, com o 
transcurso de longo tempo sem que tal aconteça, 
surge para a parte devedora a certeza de que hou-
ve efetivo cumprimento contratual que não mais 
poderá lhe ser imputado. Para a sua caracteriza-
ção a doutrina vem apontado a necessidade de se 
verificar desequilíbrio contratual desarrazoado.

b) Já a surrectio, amplia o conteúdo obriga-
cional, criando para a parte expectativa de direito 
sobre o qual não havia previsão contratual. É o ou-
tro lado da moeda da supressio. Por este instituto, 
o comportamento ativo de uma das partes gera 
justa expectativa na outra sobre direito ou facul-
dade não pactuada. Há surgimento de um direi-
to para a parte beneficiária advindo do compor-
tamento da parte adversa, desde que, por óbvio, 
não haja previsão que impeça a benesse.

c) No caso da venire contra factum proprium o 
contratante pratica dois atos, lícitos, sendo que o 
posterior choca-se com o anterior, que lhe é con-
traditório. O primeiro comportamento gera  justa 
expectativa na outra parte que vem a ser frustrada 
pela nova atitude em sentido oposto.

d) Pelo tu quoque, literalmente “e tu tam-
bém”, frase dita por Júlio César à Brutus, o con-
tratante que descumprir determinada avença não 
poderá exigir que o outro a cumpra. Proíbe-se, a 
adoção de dois pesos e duas medidas com a fina-
lidade de se manter o caráter sinalagmático dos 
contratos ao inibir que uma das partes, que não 
cumpriu seu dever, venha a exigir da outra este 
mesmo dever. Manifestação deste instituto está 
na conhecida cláusula exceptio non adimpleti con-
tractus, exceção de contrato não cumprido.

4. Boa fé objetiva no âmbito da 
Administração Pública

Como não poderia deixar de ser, a boa fé ob-
jetiva, além de ser aplicada nas relações entre par-
ticulares, também o é nas relações que envolvam 
a Administração e o administrado.

Sobre o tema, e por irreparável e definiti-
vo, transcrevo trecho do voto do e. Min. Celso de 
Mello na decisão da Medida Cautelar no MS nº 
28.150/DF:

Na realidade, os postulados da seguran-
ça jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção 
da confiança, enquanto expressões do Estado 
Democrático de Direito, mostram-se impreg-
nados de elevado conteúdo ético, social e jurí-
dico, projetando-se sobre as relações jurídicas, 
mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Rel. 
p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem 
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a viabilizar a incidência desses mesmos princí-
pios sobre comportamentos de qualquer dos 
Poderes ou órgãos do Estado (os Tribunais de 
Contas, inclusive), para que se preservem, des-
se modo, situações administrativas já consoli-
dadas no passado.

É importante referir, neste ponto, em 
face de sua extrema pertinência, a aguda ob-
servação de J. J. GOMES CANOTILHO (“Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição”, p. 
250, 1998, Almedina):

“Estes dois princípios - segurança jurídi-
ca e protecção da confiança - andam estreita-
mente associados a ponto de alguns autores 
considerarem o princípio da protecção de con-
fiança como um subprincípio ou como uma 
dimensão específica da segurança jurídica. Em 
geral, considera-se que a segurança jurídica 
está conexionada com elementos objectivos 
da ordem jurídica - garantia de estabilidade 
jurídica, segurança de orientação e realização 
do direito - enquanto a protecção da confiança 
se prende mais com as componentes subjec-
tivas da segurança, designadamente a calcula-
bilidade e previsibi¬lidade dos indivíduos em 
relação aos efeitos jurídicos dos actos dos po-
deres públicos. A segurança e a protecção da 
confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, cla-
reza, racionalidade e transparência dos actos 
do poder; (2) de forma que em relação a eles 
o cidadão veja garantida a segurança nas suas 
disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos 
seus próprios actos. Deduz-se já que os postu-
lados da segurança jurídica e da protecção da 
confiança são exigíveis perante ‘qualquer acto’ 
de ‘qualquer poder’ - legislativo, executivo e 
judicial.” (grifei)

Seguindo essa orientação, nossos Tribunais 
vem manifestando-se expressamente sobre a apli-
cação da supressio, surrectio e venire contra factum 
próprio perante a Administração, especificamente 
em sede processual:

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECES-
SÁRIO – AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DO ENTE 
PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
ESPECIAL – PRECLUSÃO LÓGICA.

1. É fato público e notório que as refor-
mas processuais implementadas no Código 
de Processo Civil ao longo dos últimos anos 
tem como objetivo dar efetividade a garantia 
constitucional do acesso à justiça, positivada 

no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Fede-
ral. Como exemplo desse louvável movimento 
do legislador tem-se a dispensa do reexame 
necessário nas causas de competência do Jui-
zado Especial Federal, consoante prevê o art. 
13 da Lei 10.259/2001, e nas demais causas 
mencionadas nos §§ 2º e 3º do art. 475 do di-
ploma processual, na redação que lhes deu a 
Lei 10.352/2001.

2. À luz dessa constatação, incumbe ao 
STJ harmonizar a aplicação dos institutos pro-
cessuais criados em benefício da fazenda pú-
blica, de que é exemplo o reexame necessário, 
com os demais valores constitucionalmente 
protegidos, como é o caso do efetivo acesso à 
justiça.

3. Diante disso, e da impossibilidade de 
agravamento da condenação imposta à fa-
zenda pública, nos termos da Súmula 45/STJ, 
chega a ser incoerente e até mesmo de cons-
titucionalidade duvidosa, a permissão de que 
os entes públicos rediscutam os fundamentos 
da sentença não impugnada no momento 
processual oportuno, por intermédio da inter-
posição de recurso especial contra o acórdão 
que a manteve em sede de reexame necessá-
rio, devendo ser prestigiada a preclusão lógi-
ca ocorrida na espécie, regra que, segundo a 
doutrina, tem como razão de ser o respeito ao 
princípio da confiança, que orienta a lealdade 
processual (proibição do venire contra factum 
proprium).

4. A ilação de que fraudes e conluios con-
tra a fazenda pública ocorrem principalmente 
no primeiro grau de jurisdição, levando à não-
impugnação da sentença no momento pro-
cessual oportuno pelos procuradores em suas 
diversas esferas do Poder Executivo, por si só, 
não tem o condão de afastar a indispensável 
busca pela efetividade da tutela jurisdicional, 
que envolve maior interesse público e não se 
confunde com o interesse puramente patrimo-
nial da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e de suas respectivas autarquias e fundações. 
Ademais, o ordenamento jurídico possui ins-
trumentos próprios, inclusive na seara penal, 
eficazes para a repressão de tais desvios de 
conduta dos funcionários públicos.

5. É irrelevante, ainda, o fato de o art. 
105, III, da Constituição Federal não fazer dis-
tinção entre a origem da causa decidida, se 
proveniente de reexame necessário ou não, 
pois o recurso especial, como de regra os de-
mais recursos de nosso sistema, devem pre-
encher, também, os requisitos genéricos de 



444

Escola de Magistratura Federal da Primeira Região

admissibilidade que, como é cediço, não estão 
previstos constitucionalmente. Em outras pala-
vras, a Carta Magna não exige, por exemplo, o 
preparo ou a tempestividade, e nem por isso se 
discute que o recurso especial deve preencher 
tais requisitos.

6. Recurso especial não conhecido em 
razão da existência de fato impeditivo do po-
der de recorrer (preclusão lógica).

(STJ - REsp 1085257/SP. Min. ELIANA 
CALMON. DJe 24/03/2009). (grifei)

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO 
–  CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – SERVIÇO NOTA-
RIAL E DE REGISTRO – PERDA SUPERVENIENTE 
DE OBJETO DO MANDAMUS – INEXISTÊNCIA 
– IMPERATIVOS DE BOA-FÉ OBJETIVA – APLI-
CABILIDADE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TE-
ORIA DA ENCAMPAÇÃO – INAPLICABILIDADE 
AO CASO – PROPOSIÇÃO DE LEI QUE TRATA 
DE EXTINÇÃO DE DELEGAÇÃO – COMPETENTE 
O PODER LEGISLATIVO – TEORIA DA CAUSA 
MADURA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – 
FINALIDADE PÚBLICA DA DELEGAÇÃO – APO-
SENTADORIA VOLUNTÁRIA ENSEJA A EXTIN-
ÇÃO DA DELEGAÇÃO.

1. Não há perda de objeto em mandado 
de segurança quando a Administração Pública, 
por meio de autoridade incompetente, edi-
ta ato administrativo e, depois, a autoridade 
competente o ratifica. A alegação de perda 
de objeto, neste caso, é “venire contra factum 
proprium”, conduta vedada ao agente público 
em face do princípio da boa-fé objetiva na se-
ara pública, na forma do inciso IV do parágrafo 
único do artigo 2º da Lei n. 9.784/99.

2. Não é pertinente também ao caso a 
“teoria da encampação”, pois esta é aplicada 
quando: (1) existe vínculo hierárquico entre a 
autoridade que prestou informações e a que 
ordenou a prática do ato impugnado; (2) au-
sência de modificação de competência esta-
belecida na Constituição Federal; e, (3) mani-
festação a respeito do mérito nas informações 
prestadas, requisitos inexistentes no presente 
mandamus.

3. É competente o Poder Legislativo para 
iniciar projeto de lei que trata da extinção de 
delegação. Não há confundir extinção de dele-
gação com extinção de cargo ou ofício do Po-
der Judiciário. Não se trata aqui de extinção de 
cargo ou ofício, tanto que o Presidente do Tri-

bunal de Justiça declarou sua vacância. (Existe, 
mas não está ocupado).

4. Esta Corte Superior, como instância de 
superposição, detém jurisdição nacional sobre 
a Justiças Estadual e Federal e, ainda, conside-
rando estar a causa pronta para ser julgada, 
por prescindir de dilação probatória, cabível, 
in casu, o disposto no artigo 515, §3º, do CPC 
(Teoria da causa madura). Precedentes.

5. Delegação não é título de nobreza 
nem título acadêmico, existindo não em fun-
ção da pessoa que a exerce mas em função do 
interesse público primário, devendo, portanto, 
haver previsões legais de perda e extinção (Lei 
n. 8.935/94). A aposentação voluntária ense-
ja, na forma do inciso II do artigo 39 da Lei n. 
8.935/94, a extinção da delegação.

Recurso ordinário em mandado de segu-
rança improvido. 

(STJ - RMS 29493/MS. Min. HUMBERTO 
MARTINS. DJe 01/07/2009) (grifei)

Assim, pouco há para se acrescentar acerca 
da aplicação da boa-fé objetiva perante à Admi-
nistração Pública. Sua aplicação não só é desejá-
vel como necessária, uma vez que prevista em lei, 
devendo o intérprete utilizar-se dos institutos da 
supressio, surrectio, venire contra factum próprio e 
tu quoque, quando e se pertinentes.

No entanto, ainda resta a questão do paga-
mento indevido pelo erário ao servidor e a neces-
sidade de sua devolução quando constatada a 
boa-fé no seu recebimento, que desenvolvermos 
no próximo tópico

5. Boa fé objetiva e devolução de 
pagamento indevido ao erário

Inicialmente, tenho que o art. 46 da Lei nº 
8.112/90 estabelece hipótese de recebimento de 
valores indevidos na qual há ausência de boa-fé, 
in verbis:

Art. 46.  As reposições e indenizações ao 
erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, 
serão previamente comunicadas ao servidor 
ativo, aposentado ou ao pensionista, para 
pagamento, no prazo máximo de trinta dias, 
podendo ser parceladas, a pedido do interes-
sado. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.225-45, de 4.9.2001)
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§ 1o  O valor de cada parcela não poderá 
ser inferior ao correspondente a dez por cento 
da remuneração, provento ou pensão. (Reda-
ção dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, 
de 4.9.2001)

§ 2o  Quando o pagamento indevido 
houver ocorrido no mês anterior ao do proces-
samento da folha, a reposição será feita ime-
diatamente, em uma única parcela. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001)

§ 3o  Na hipótese de valores recebidos 
em decorrência de cumprimento a decisão li-
minar, a tutela antecipada ou a sentença que 
venha a ser revogada ou rescindida, serão eles 
atualizados até a data da reposição. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 
4.9.2001)

Para fins de distinção, caracteriza-se a ausên-
cia de boa-fé (e não necessariamente a má-fé) o 
recebimento de valor desproporcional, sem re-
levante razão de direito, em duplicidade, ou por 
qualquer outra forma que se possa presumir o 
erro da Administração e/ou a sua impropriedade.

Por outro lado, está presente a boa-fé em si-
tuações nas quais o servidor não tem motivos ou 
condições técnicas para presumir que os valores 
não lhe são devidos, seja por erro de cálculo, seja 
por errônea interpretação legal.

Com efeito, se é certo que o pagamento in-
devido deve ser reposto ao erário, também é certo 
que tal reposição somente se dê em hipóteses em 
que o erro da Administração é plenamente per-
ceptível pelo servidor beneficiário.

Quando, ao contrário, o erro de cálculo ou 
interpretativo não pode ser facilmente verificado 
pelo servidor, não lhe compete agir com cautela 
desproporcional ao comum dos homens para ve-
rificar as incorreções estatais.

Seria mesmo inverter-se as competências e 
responsabilidades, querer que o servidor, ao in-
vés do departamento próprio, se encarregasse da 
verificação da correção dos valores de eventuais 
vantagens a que tem direito. 

A exigência seria descabida ante a visível fal-
ta de conhecimentos técnicos para tanto, o que 
– por si traduzir em critério objetivo para a consta-

tação da boa-fé - retira o caráter ilícito do recebi-
mento indevido.

Eis porque, mesmo sendo inquestionável a 
natureza vinculatória do ato de reposição ao erá-
rio, não se apresenta, na hipótese, o pressuposto 
de fato necessário para a sua incidência, qual seja, 
a ilicitude do recebimento.

Em outras palavras, a impropriedade do pa-
gamento não induz a ilicitude do recebimento, 
significando a necessidade de cessar o que se 
concluiu indevido, sem a exigência da repetição 
do que inferiu-se lícito.

Entendimento parecido, só que em termos 
mais judiciosos, pode ser lido em trecho do voto 
do Min. Humberto Martins no RMS nº 29.493/MS, 
cuja ementa foi transcrita acima:

A Administração Pública tem evoluí-
do desde formação de entidades estatais nos 
primórdios das aglomerações humanas até os 
dias atuais, para conferir maiores prerrogativas 
aos administrados em virtude hipossuficiência 
individual. 

Não há dúvida de que o cidadão, nas 
suas relações com o estado, é a parte mais fra-
ca, pois, em regra, não há pessoa física ou jurí-
dica de natureza privada que tenha mais recur-
sos, observadas as delimitações territoriais do 
negócio, do que a Administração Pública.

O Estado é hipersuficiente, e o adminis-
trado é hipossuficiente.

Sob esse prisma, as liberdades públicas, 
direitos humanos de primeira geração, têm 
evoluído para introduzir conceitos do direito 
privado para a proteção dos menos favoreci-
dos nas relações jurídicas.

Explica-se, o Direito Administrativo mo-
derno tem utilizado o instituto da boa-fé obje-
tiva para resolver conflitos exogénos, ou seja, 
entre a Adminstração Pública e o administra-
do.

Eis o inciso IV do parágrafo único do arti-
go 2º da Lei n. 9.784/99:

“Art. 2o A Administração Pública obe-
decerá, dentre outros, aos princípios da lega-
lidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse pú-
blico e eficiência.
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Parágrafo único. Nos processos admi-
nistrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de:

(...)

IV - atuação segundo padrões éticos de 
probidade, decoro e boa-fé.”

NELSON ROSENVALD e CRISTIANO CHA-
VES DE FARIAS,

no livro Direito das Obrigações. Rio de 
Janeiro, Editora Lumen Juris, 2006, esclarecem 
que:

“Esse dado distintivo é crucial: a boa-fé 
objetiva é examinada externamente, vale di-
zer, a aferição dirige-se à correção da conduta 
do indivíduo, pouco importando a sua convic-
ção. Não devemos observar se a pessoa agiu de 
boa-fé, porém de acordo com a boa-fé. Ou seja: 
há de avaliar-se qualquer comportamento em 
conformidade com padrões sociais vigentes, 
pouco importando o sentimento que animou 
o agente. O contrário da boa-fé objetiva não 
é a má-fé, mas ausência da boa-fé. De fato, 
o princípio da boa-fé encontra sua justifica-
tiva no interesse coletivo de que as pessoas 
pautem seu agir pela cooperação e lealdade, 
incentivando-se o sentimento de justiça social, 
com repressão a todas as condutas que impor-
tem em desvio dos parâmetros de honestidade 
e retidão.”

À Administração Pública é vedado o 
“venire contra factum proprium”, ato lesivo 
em que o agente público adota uma posição 
jurídica em contradição com a posição anterior 
assumida pela própria máquina administrati-
va. Resta violada a confiança depositada pela 
outra parte quando da prática do primeiro ato.

(...)

6. Conclusão

A boa-fé, como princípio imanente a todo or-
denamento jurídico, não precisa vir expressa em 
tal ou qual norma como pressuposto necessário 
para a sua incidência. 

Ela está presente, mesmo que implicita-
mente, em toda e qualquer relação jurídica, seja 
naquelas instauradas entre particulares, seja nas 
relações entre Estado e administrado.

É, pois, fazer tábula rasa do princípio da boa-
fé, acatar o argumento de não ser este princípio 

aplicável em sede de direito público por ser dis-
tintas as relações entre particulares e as relações 
entre Administração e administrado; isso porque 
é evidente a arbitrariedade em tal distinção, tendo 
em vista a inexistência de diferenças ontológicas 
entre elas: num e noutro a boa-fé deve imperar. 


