JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

III Jornada de Direito Processual Civil

Coleção Jornada de Estudos Esmaf, 22

fevereiro/2014
Brasília/DF

© 2012. Escola de Magistratura Federal da 1ª Região – Esmaf
Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 21
70200-970 Brasília/DF
(61) 3217-6600, 3217-6646, 3217-6647, 3217-6648
esmaf@trf1.jus.br

Jornada de Direito Processual Civil (3.:2012 : Cuiabá, MT)
III Jornada de direito processual civil / Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, Escola de Magistratura Federal da 1ª Região. – Brasília:
ESMAF, 2014.
266 p. – (Coleção Jornada de Estudos ESMAF; 22)
ISBN 978-85-85392-34-5
1. Processo civil I. Tribunal Regional Federal (Região, 1) II. Escola de
Magistratura Federal (Região, 1) (Esmaf ) III. tírulo. IV. Série
CDD 341.28

Ficha catalográfica elaborada pela Divisão de Biblioteca e Acervo Documental do TRF 1ª Região

Composição do TRF 1ª Região
Presidente

Desembargador federal Mário César Ribeiro

Vice-presidente

Desembargador federal Daniel Paes Ribeiro

Corregedor regional

Desembargador federal Carlos Olavo
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembargadora federal
Desembargadora federal
Desembargador federal
Desembargadora federal
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembargadora federal
Desembargadora federal
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembargador federal
Desembartador federal

Jirair Aram Meguerian
Olindo Menezes
Luciano Tolentino Amaral
Cândido Ribeiro
Hilton Queiroz
Carlos Moreira Alves
I’talo Mendes
José Amilcar Machado
João Batista Moreira
Souza Prudente
Selene Almeida
Maria do Carmo Cardoso
Leomar Amorim
Neuza Alves
Francisco de Assis Betti
Reynaldo Fonseca
Ângela Catão
Mônica Sifuentes
Kassio Marques
Néviton Guedes
Novély Vilanova
Ney Bello
Cândido Moraes

• Ato/Presi/Asmag 220 de 31/01/2014.

Diretor-geral

Roberto Elias Cavalcante

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região
Diretor

Desembargador federal José Amilcar Machado

Vice-diretor

Desembargador federal Cândido Ribeiro

Coordenação geral
Escola de Magistratura Federal da 1ª Região
Desembargador federal José Amilcar Machado

Elaboração

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região – Esmaf

Coordenação técnica e supervisão de equipe
Secretaria Executiva – Secex
Lívia Contreiras de Tápia – secretária executiva

Compilação e organização
Sandra Fuck de Magalhães

Produção editorial

Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação – Secge
Bárdia Tupy – diretora
Divisão de Produção Editorial e Gráfica – Diedi
Ana Guimarães Toledo – Diretora

Coordenação editorial
Ana Guimarães Toledo

Revisão

Ana Guimarães Toledo
Edelweiss de Morais Mafra

Identidade visual do evento
Isabela Brito – estagiária

Editoração eletrônica
Rosângela da Cruz Silva

Referências e ficha catalográfica
Divisão de Biblioteca e Acervo Documental – Dibib
Marcia Mazo Santos – diretora

Finalização

Confecção de chapa CTP
Studio Produções Gráficas

Impressão e acabamento

Núcleo de Serviços Gráficos – Nugra
Hernani  Dutra Vilela – diretor

Sumário
Apresentação, 7

Honorários advocatícios em processo de execução, 9
Juiz federal substituto Alex Schramm de Rocha

Incidente de interpretação de lei federal perante o STJ, 13
Juiz federal substituto Arnaldo Pereira de Andrade Segundo

Critérios de aplicação das regras de direito processual a partir da Ética do
Discurso de Karl Otto Apel, 17
Juiz federal Bruno Augusto Santos Oliveira

Tutela específica e danos punitivos no direito do consumidor, 25
Juíza federal substituta Camile Lima Santos

Experiências de autocomposição na Justiça Federal, 39
Juíza federal substituta Célia Regina Ody Bernardes

Tutela antecipada — o principal trabalho do juiz cível, 67
Juiz federal Cesar Augusto Bearsi

O calvário da execução coletiva: avanços e retrocessos no caminho da
efetividade, 85
Procurador da República em São Paulo Edilson Vitorelli

Art. 16 da Lei 9.494/1997: limitação territorial da eficácia da coisa julgada erga
omnes das decisões em ação coletiva ou limitação à substituição processual?, 109
Juiz federal substituto Eduardo de Melo Gama

A praticabilidade e os julgamentos em massa pelo Poder Judiciário, 115
Juiz federal Eduardo Morais da Rocha

Impossibilidade de liquidação igual a zero das condenações genéricas nas ações
coletivas, 121
Juiz federal substituto Guilherme Michelazzo Bueno

Breves comentários sobre a defesa coletiva dos investidores em mercados de
capital, 131
Juiz federal Gustavo Moreira Mazzilli

Repercussão geral como inovação processual eficiente para o tratamento
adequado à efetividade de direitos: reflexos para a maior eficácia da prestação
jurisdicional, com supressão de instância recursal e fortalecimento dos tribunais
de apelação no exercício de jurisdição constitucional, 147
Juiz federal Itelmar Raydan Evangelista

A prescrição do cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, 159
Juíza federal Karine Costa Carlos Rhem da Silva

Cognição, execução, cautelaridade e urgência, esboço evolutivo: da concepção
original do CPC de 1973 ao projeto do novo CPC, 165
Juiz federal substituto Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo

Sistema processual esquizofrênico, 173

Juiz federal substituto Luciano Mendonça Fontoura

Boa-fé objetiva processual — reflexões quanto ao atual CPC e ao projeto do novo
código, 179
Juiz federal Salomão Viana e juiz de direito Pablo Stolze Gagliano

A função administrativa e a jurisprudência: diálogos possíveis, 195
Juiz federal substituto Marcelo Aguiar Machado

O novo CPC e as tutelas de urgência, 207

Juiz federal Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira

Breves considerações a respeito da penhora de dinheiro, 211
Juiz federal Marcelo Rebello Pinheiro

Comentários às competências cíveis da Justiça Federal, 223
Juiz federal substituto Márcio André Lopes Cavalcante

Artigo 16 da LACP e alcance: bases principiológicas, 239
Juíza federal Nair Cristina Corado Pimenta de Castro

Revogação da união estável “militar”, 261
Juiz federal Warney Paulo Nery Araújo

Apresentação
A presente publicação, que forma o vigésimo segundo volume da
Coleção Jornada de Estudos Esmaf, reúne os artigos elaborados em torno
da temática desenvolvida ao longo da III Jornada de Direito Processual Civil
da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, realizada na cidade
de Cuiabá/MT, no período de 28 a 30 de novembro de 2012, em que foram
proferidas conferências pelo professor doutor Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves: “Coisa julgada e litispendência entre ações coletivas e entre ações
coletivas e individuais”; pelo professor doutor Dierle José Coelho Nunes:
“Padronização decisória no projeto de novo CPC”; pelo professor Edilson
Vitorelli Diniz Lima: “Execução da tutela coletiva”; pelo professor doutor
Érico Andrade: “Tutela de urgência e a nova perspectiva de estabilização
no projeto de CPC”; pelo professor doutor Wilson Alves de Souza: “Tutela de urgência e direito à saúde na perspectiva do acesso à Justiça e dos
direitos humanos”; pelo professor Luiz Salomão Amaral Viana: “Tensões
processuais: conceitos, percepções, o novo CPC e Hogwarts”; pela professora doutora Juliana Cordeiro de Faria: “Sentença prolatada na ação civil
pública: limitação dos efeitos relativamente à competência territorial do
órgão prolator e a sua eficácia temporal” e pela professora doutora Adriana
Goulart de Sena Orsini: “Solução de conflitos em perspectiva contemporânea: tratamento adequado e efetividade de direitos”.
Para muito além de simples requisito para certificação de aproveitamento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação de tais trabalhos ao final das jornadas de estudos a que se referem um
convite à produção intelectual por parte dos magistrados — seus destinatários — com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a
realizar, inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de questões que se apresentam no dia a dia do labor institucional.
Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram sua publicação, nosso muito obrigado.
E a todos, uma boa leitura.
Desembargador Federal José Amilcar Machado
Diretor da Esmaf

Honorários advocatícios em processo de execução
Alex Schramm de Rocha1

O acerto na condenação em honorários advocatícios no processo
de execução se afigura mais sob o aspecto de conveniência que de justiça.
Em princípio, todo e qualquer ato que o credor tenha de praticar
por advogado no sentido de ver seu crédito satisfeito pelo devedor merece
a correspondente compensação financeira. Assim, se o devedor, cobrado
extrajudicialmente, não paga a dívida, obrigando o credor a contratar advogado para receber seu crédito, deve arcar com os respectivos honorários.
Importante a distinção entre o processo de execução (a partir do
título extrajudicial ou contra a Fazenda Pública) e a fase de execução ou
cumprimento de sentença. Embora ambas justifiquem a incidência da verba
honorária, entendo que, na segunda hipótese, a verba correspondente a tal
etapa já foi contemplada na sentença da fase de conhecimento, constituindo
a fase de cumprimento de sentença mero exaurimento necessário.
Reforça esse entendimento a norma contida no art. 475-J, que determina o acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento), caso o
devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias. Essa sanção já tem por finalidade
compensar o credor pelo trabalho que terá em promover atos no sentido
de obter seu crédito, bem assim o de estimular o devedor a saldar espontaneamente sua dívida. Observe-se que, havendo embargos do devedor, os
honorários devidos são atinentes a tal ação, não se confundindo com os da
fase de execução.
Tanto na hipótese de execução de título judicial quanto na de título extrajudicial, entendo necessária a condenação da verba honorária. Em
ambos os casos, é obrigação do devedor tomar a iniciativa do pagamento,
independentemente da cobrança por parte do credor.
Embora a lei e a jurisprudência façam ressalva em relação às condenações contra a Fazenda Pública, em razão do regime de precatórios, entendo
haver, na hipótese, verdadeiro vício cultural, institucionalizando a inércia
1
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estatal, pois nada impede que a Fazenda Pública, ciente de sua obrigação,
tome a iniciativa de requerer ao tribunal a expedição do precatório, deixando
ao credor eventual impugnação da quantia por ela indicada.
Diante da realidade atual, essa ideia pode soar absurda, mas está em
harmonia com as disposições processuais estabelecidas no art. 475-J, que
pressupõe a iniciativa do devedor, sob pena de multa.
Pelo atual modelo, cria-se a oportunidade de que a Fazenda, como
sempre o faz, impugne a conta apresentada pelo credor como mecanismo
de procrastinação do cumprimento de sua obrigação.

Momento da postulação e preclusão

A verba honorária referente à execução deve vir postulada e calculada com a peça inicial, sob pena de preclusão. Caso a executada discorde do
percentual, deve embargar a execução, merecendo decisão do juiz a respeito.
Seria possível objetar que tal prática ensejaria o aumento dos casos de
embargos do devedor, mas pondero que não, haja vista a cultura processual
brasileira. Na prática, quem tem facilidade de embargar sempre embarga.
Além disso, o próprio credor pode reduzir o percentual de honorários para
evitar os embargos se entender que isso pode lhe atrasar o recebimento da
dívida. E mais, a verba honorária pode servir como margem de negociação
em eventual etapa de conciliação.
A necessidade de vir postulada na inicial da execução, além de ser
decorrência do princípio da demanda, constitui questão de conveniência, a
fim de se evitar que o processo de execução se torne infindável.
Suponha-se que a inicial não indique o valor da verba honorária e o
devedor, ao ser citado, pague a dívida. A sentença, então, traria a condenação
na verba honorária. Para recebimento desse valor, entretanto, seria necessária nova fase de execução, apenas para cobrança dessa parcela. Teríamos,
então, a esdrúxula situação em que a sentença do processo de execução não
poria fim a ele.
Por fim, essa nova execução também ensejaria condenação em honorários, afinal cuida-se de nova execução. Ao final, seria necessária outra sentença
com nova condenação em honorários, acarretando um processo sem fim.
Ao lado desse argumento, fundado na racionalidade e instrumentalidade processual, não é demais lembrar que a sentença no processo de exe10
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cução não tem natureza condenatória, mas apenas extintiva, como previsto
nos arts. 794 e 795 do Código de Processo Civil, afigurando-se inadequada
a inserção de comando condenatório.
Por derradeiro, permita-se comentar precedente jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça que tratou sobre a preclusão do pedido de verba
honorária, entendendo não haver dispositivo legal que fixe tal momento.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO
EMBARGADA. PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. In casu, não há preclusão no pedido de arbitramento de verba honorária, no curso da execução, mesmo que a referida verba não tenha
sido pleiteada no início do processo executivo e apesar de já ter havido o pagamento da RPV, tendo em vista faltar dispositivo legal que
determine o momento processual para o pleito.
2. Recurso Especial provido para afastar a preclusão decretada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que fixe os honorários
advocatícios como entender de direito.
(REsp 1363362/MG, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 07/03/2013.)

Com a devida vênia, há sim dispositivo legal que determine o momento processual para pleitear a verba honorária: cuida-se do art. 282, IV,
do Código de Processo Civil, quando determina que a petição inicial deverá
indicar o pedido com suas especificações; reforçado pela norma contida no
art. 128 do mesmo estatuto processual, que impede o juiz de conhecer de
questões não suscitadas pela parte, salvo as que devam ser conhecidas de
ofício — que não é a hipótese, por se tratar de interesse privado.

Execução contra a Fazenda Pública não embargada

O art. 1-D da Lei 9.494/1994 estabelece que “não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas”.
Com a devida vênia, há evidente equívoco na disposição legal, pois
confunde os honorários devidos na ação de embargos com os devidos na
execução. Havendo ou não embargos, sempre haverá necessidade de atuação
do advogado na execução, bem como não se altera seu trabalho. O trabalho a mais é dispendido nos embargos, para os quais há previsão de verba
honorária própria. A prevalecer o entendimento fixado na norma, haveria
11
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dupla verba honorária em caso de embargos, ou nenhuma, na sua ausência.
O Superior Tribunal de Justiça tem acolhido sua aplicação, exceto para os
processos em curso, quando da entrada em vigor dessa norma2.

Referências consultadas

CÂMARA, Alexandre Freitas. A nova execução de sentença. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007.
CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 6. ed. São
Paulo: Dialética, 2008.

2

REsp 464.690/RS relator ministro Felix Fischer. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=384451&sReg=200201170823&sData=20030224&formato
=PDF. Acesso em: 05 ago. 2013.
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Incidente de interpretação de lei federal perante o STJ
Arnaldo Pereira de Andrade Segundo1

A sociedade brasileira sofreu profundas transformações no século
passado. Tais transformações, a meu sentir, não tendem a regredir ou estacionar. Continuará a existir um movimento firme e para avante, desgarrando-se,
cada vez mais, do passado.
Nesse contexto, tenho que o direito posto deve acompanhar as mudanças pelas quais passa a sociedade brasileira, sendo que é de suma importância que o Poder Judiciário também acompanhe essas transformações,
espelhando os objetivos e anseios da sociedade que o cerca.
Como dito alhures, os tempos são outros, e outros devem ser os mecanismos de solução de conflitos. Vivemos em uma sociedade de massa, com
demandas de massa, que abrangem milhões de pessoas lesadas, muitas vezes,
por um único ato, que se irradia por todo o território nacional.
Não é mais cabível que se espere dez, vinte anos, para se ter um
caso julgado em definitivo, passando do juízo de primeiro grau até chegar
ao Superior Tribunal de Justiça, ou até o Supremo Tribunal Federal, nesse
último caso, quando se discute matéria constitucional. A velocidade impressa
às relações sociais a partir da segunda metade do século passado e que se
intensificará no século em que vivemos não permite mais tal tipo de espera.
Deve-se evoluir no que tange à solução de conflitos de massa.
Isto posto, penso que, existindo conflitos de massa que envolvam a
interpretação de lei federal, deve-se levar o caso diretamente ao órgão que
está incumbido constitucionalmente de julgá-lo em definitivo, ou seja, ao STJ.
Assim, determinados assuntos seriam decididos de forma célere,
com economia de dinheiro e, sobretudo, de tempo, em vez de passar anos e
anos tramitando perante vários tribunais até chegar ao STJ, para que este
profira a palavra final.
Abreviar-se-iam várias etapas em prol de celeridade, mas sem se
abandonar a segurança jurídica, haja vista que o STJ, pelo menos na teoria,
1
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é composto de vários juristas, leia-se, de notável saber jurídico e com larga
experiência.
Em resumo, havendo dúvida sobre a interpretação de determinada
lei federal, o caso é posto imediatamente diante do tribunal que a Constituição Federal de 1988 determinou que proferisse a última palavra em tal
assunto, o STJ.
Veja-se que, com relação à greve de servidores públicos, o STJ já aplica
esse entendimento, segundo o qual, sendo a greve de âmbito nacional, que
abranja mais de uma região da Justiça Federal ou que compreenda mais de
uma unidade da Federação, o caso é levado diretamente ao STJ, para que se
profira a primeira e última palavra, sem passar antes por qualquer juízo ou
tribunal de segundo grau.
Confira-se a ementa do julgado mencionado, aplicável, mutatis mutantis, ao raciocínio desenvolvido no presente trabalho:

ADMINISTRATIVO. GREVE DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL.
FEDERAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA FENAJUFE PARA RESPONDER APENAS PELA LEGALIDADE DA GREVE DOS SERVIDORES LOTADOS NO ESTADO DE RORAIMA.
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECIDIR
ORIGINARIAMENTE QUESTÕES RELACIONADAS À GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS LOTADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DE
APENAS UMA REGIÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS
AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO PARA QUE DÊ REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção
708/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 25/10/07, limitou a competência do Superior Tribunal de Justiça para decidir originariamente
questões relacionadas à greve de servidores públicos (a) de âmbito
nacional, (b) que abranjam mais de uma região da justiça federal e (c)
que compreendam mais de uma unidade da Federação. Nos demais
casos, em se tratando de servidores públicos federais, a competência
será do respectivo Tribunal Regional Federal.
2. Nos termos da legislação de regência, cabe aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial. A legitimidade das
federações é subsidiária, ou seja, somente representam os interesses
da categoria na ausência do respectivo sindicato.

14

3. No caso, apenas os servidores da Justiça Eleitoral lotados no Estado
de Roraima não são representados por sindicato, cabendo à Federação
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Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público
da União – FENAJUFE a legitimidade para responder pela legalidade
da greve desses servidores.
4. Com a limitação da legitimidade da FENAJUFE, remanesce apenas
a discussão da legalidade da greve dos servidores da Justiça Eleitoral
lotados no Distrito Federal (representados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no
Distrito Federal – SINDJUS/DF) e no Estado de Roraima, o que afasta a
competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da ação.
5. Declarada a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o
julgamento da lide e determinada a remessa dos autos ao Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, para que dê regular prosseguimento
ao feito.
(Pet 7933/DF, relator ministro Castro Meira, relator p/ Acórdão ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 11/05/2011,
DJe 21/06/2011.)

Seria de muita utilidade para o ordenamento jurídico brasileiro, caso
fosse adotado esse precedente em outras situações, como a descrita anteriormente.
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Critérios de aplicação das regras de direito processual a
partir da Ética do Discurso de Karl Otto Apel
Bruno Augusto Santos Oliveira1

1 Introdução
A questão dos chamados “sistemas autopoiéticos” e sua pretensão de
autonomia em relação a referências morais e legitimação ética encontram,
ainda hoje, forte respaldo entre os aplicadores do direito. E a pretendida
autonomia apresenta sua face mais aguda no ramo instrumental por excelência do direito, que são as normas do direito processual.
Os exageros nas interpretações ditas puras das normas procedimentais do direito levaram a situações em que o próprio direito material ruía
sob as exigências da forma e, por isso mesmo, acabaram por dar azo ao
fortalecimento de correntes que defendem uma interpretação das normas
procedimentais que busca reparar essa inversão, que submete o direito
às normas destinadas justamente a promovê-lo e garanti-lo e que atuam
segundo essa interpretação.
Uma vez assumida essa tarefa, o problema que surge é como estabelecer parâmetros para aplicação das normas procedimentais por parte do
juiz. Para tal propósito, a Ética do Discurso de Karl Otto Apel oferece critérios
morais fundados numa ética da responsabilidade, a partir da aplicação da
chamada Parte B da Ética (seu “Princípio Moral Estratégico Complementar”)
e seus consectários.

2 A virada linguística e a Ética do Discurso

A segunda metade do século XX viu a filosofia descobrir um aspecto
que, talvez por sua obviedade, passara imune à tematização até então: a
linguagem como meio constitutivo de todo sentido. A descoberta ficou conhecida como “virada linguística”, e sua essência pode ser condensada num
1
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enunciado conciso, mas de grande densidade: o homem, sem a linguagem,
não consegue nem pensar.

A fecundidade da descoberta foi enorme e, sob seu influxo, tiveram de
ser tematizados novamente os problemas filosóficos já pensados na tradição.

Com a virada linguística, descobriu-se que a linguagem mediatiza
todo sentido e toda validade e o faz através de sinais. Tal fato atribui à ciência dos sinais, ou semiótica, papel fundamental. E, no estudo da semiótica,
Peirce nos legou a descoberta da tríplice função do sinal, que, como algo
que apresenta algo que é diferente de si para os intérpretes, estabelece três
relações: uma relação com a coisa expressa, uma relação com o significado
dessa coisa que ele mostra e uma relação com os intérpretes desse mesmo
sinal. Nessas relações, vemos as dimensões semântica, sintática e pragmática
da linguagem — sendo a pragmática a dimensão que expressa a relação dos
sujeitos com os sinais e com o uso que eles fazem desses sinais.

Ora, se é fato que os sinais têm essa dimensão pragmática, que é
intersubjetiva, e se só pensamos através de sinais, por meio da linguagem,
é preciso afirmar, com Herrero (1997), que “o conhecimento, a partir de
sua mediação pela linguagem, só pode ser concebido como a compreensão
comunicativa e formação do consenso sobre algo no mundo”.
Dizendo de outra forma: se o homem só pensa através da linguagem
por meio de sinais e se todo sinal tem a dimensão pragmática, então todo
pensar e conhecer tem necessariamente natureza intersubjetiva (mesmo na
chamada “vida solitária da alma”, terreno da reflexão interior em que nosso
próprio pensamento já se dá sob a forma de diálogo entre nossas próprias
razões; já tem uma estrutura discursiva).

Portanto, quando penso, quando me lanço no âmbito do racional,
já estou num meio que é necessariamente intersubjetivo. Daí ser possível
dizer que a racionalidade, em qualquer de suas dimensões, tem em sua raiz
a dimensão comunicativa e a formação do consenso. Na lição de Herrero
(2002, p. 12),
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[...] Essa compreensão intersubjetiva implica sempre um entendimento
comum sobre os sinais usados, o qual possibilita todo ulterior entendimento ou desentendimento sobre algo no mundo. Assim, na base
de toda compreensão do significado e da validade e, portanto, de todo
conhecimento, está sempre a estrutura do “entendimento sobre algo” .
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Descobriu-se, então, que a linguagem é condição transcendental de
possibilidade de todo sentido e validade e, aprofundando-se nessa reflexão,
Apel e Habermas descobrem que toda proposição semântica da língua pode
ser referida a um ato de fala bem ou malsucedido. Todo ato de fala, portanto,
fala algo para alguém, estabelecendo uma comunicação. Ao elemento que
inclui a relação subjetiva chama-se “performativo”; ao elemento que traz o
conteúdo da comunicação chama-se “proposicional”. Assim, identifica-se em
todo ato de fala uma dupla estrutura performativo-proposicional e por essa
estrutura vemos que a comunicação visa, essencialmente e desde a origem,
ao entendimento mútuo nos dois níveis. Entre esses dois aspectos deverá
haver um equilíbrio, que constituirá a consistência do logos humano.
A essa forma reflexiva e intransponível do pensar chamamos “discurso”, e nenhuma racionalidade (nem mesmo a ética) é possível sem que seja
através dele e de seu imperativo de validade. E aí reside o ponto de apoio da
alavanca de Apel para realizar o programa de uma filosofia transcendental:
no discurso. E daí o nome “Ética do Discurso”.

Seguindo adiante, podemos afirmar que, se o discurso é intranscendível (mesmo no pensamento solitário), então nos é possível descobrir, por
autorreflexão pragmático-transcendental sobre o mesmo discurso, suas condições transcendentais de possibilidade (necessárias, universais e últimas).
E essas condições não poderão ser negadas, pois, mesmo para levantar a
negativa, já me insiro no âmbito da racionalidade e, portanto, nos limites do
discurso. Disso se extrai o critério último de toda fundamentação, que será
evitar a autocontradição performativa, mantendo-se assim a consistência
pragmática.

Se o caminho agora passa pela consistência pragmática, é preciso
saber como atingi-la; para tanto, deve-se responder a duas perguntas: primeiro, quais as condições de possibilidade do sentido e validade de uma
argumentação; segundo, qual é o princípio moral daí decorrente.
Refletindo sobre a primeira indagação, descobrimos que, para que
uma argumentação tenha sentido e validade intersubjetiva, ela precisa, do
ponto de vista sintático, que suas proposições cumpram as regras da língua
em que realizada; do ponto de vista semântico, que essas proposições sejam
compreensíveis intersubjetivamente; e, do ponto de vista pragmático, que
seja válida intersubjetivamente, ou seja, justificada com razões e responsavelmente aceita por todos.
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Quanto à questão da validade, importante explicitar que quem levanta
um argumento alça com ele também três pretensões: pretensão à verdade, à veracidade e à correção, sempre pressupondo a compreensibilidade.
Essas pretensões devem ser satisfeitas e resolúveis discursivamente por
razões, de forma responsável e visando ao entendimento consensual. E a
validade da argumentação consensualmente válida implica a necessidade de
reciprocidade dialógica universal. Ora, somente se concebe a existência de
reciprocidade dialógica universal entre sujeitos que sejam, nesse caminho
da argumentação, livres, autônomos e iguais de direitos — ou seja, em condições de participar livremente da formação do consenso. Dessa forma, somos
todos corresponsáveis pelo reconhecimento da liberdade e dos direitos de
todos. E, participando assim de uma comunidade ideal de comunicação e
argumentação pelo simples fato de argumentar, atingimos e reconhecemos
o princípio moral, consistente no dever de resolver dialógica e argumentativamente todas as pretensões à validade da vida humana. É o critério da
resolubilidade consensual.
Nesse ponto já se pode destacar, com Apel, que não é admissível a
eliminação da moralidade do âmbito do direito, “pois isso infringiria evidentemente o imperativo ético da co-responsabilidade discursiva pelas consequências de todos, inclusive justamente das atividades coletivas” (APEL, 2004).
Estabelecidos os pressupostos transcendentais do discurso argumentativo e tendo em vista sua busca por uma ética da responsabilidade, Apel
entendeu ser necessário superar a abstração extrema do discurso kantiano.
E fará isso através de uma parte B da ética, compensadora da abstração da
parte A, abstrativa ideal.
Para compensar esse déficit e agregar responsabilidade à sua ética,
passou a refletir sobre as condições reais em que se realiza a argumentação
e ali estabeleceu os pressupostos reais do discurso argumentativo. E é nessa
parte de sua ética que encontraremos a resposta para o problema inicial de
como estabelecer critérios para a aplicação judicial das normas de direito
processual a partir da ética do discurso.
Quando nós, parte dessa comunidade ideal de comunicação, argumentamos, o fazemos numa situação histórica do mundo da vida. Argumentamos
como ser-com-os-outros-no-mundo, numa comunidade real de comunicação, dotada de seu modo de agir ético e político convencional, com base em
consensos que nem sempre satisfazem as pretensões à verdade, correção e
veracidade. Essa comunidade é também irracional e injusta. E o problema
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que surge é justamente o do uso responsável do princípio moral. Afinal,
podemos exigir a realização do princípio moral intersubjetivo numa realidade onde não há reciprocidade (e, indo mais fundo, como a racionalidade é
intersubjetiva, não há racionalidade)? “É responsável agir moralmente num
mundo a-moral?” (HERRERO, 2002, p. 23).
Para solucionar esse problema é que Apel arquiteta o telos moral da
práxis histórica, seu princípio moral estratégico. Afinal, quem argumenta
antecipa contrafaticamente as condições ideais de comunicação, mas também
as condições históricas e contingentes do mundo da vida. E, relacionando
as duas, aceita a obrigação de suprimir paulatinamente as diferenças entre
elas, criando as condições sociais de realização do princípio moral.
Trata-se, portanto, de um princípio de ação para a práxis histórica.
Segundo Apel, em situações estrategicamente distorcidas de interação,

[...] poderia ser moralmente imperioso aplicar coação franca ou velada
(por exemplo, ardil) como coação antiviolência e, respectivamente,
como contra-estratégia de estratégia. [...] de realizar em longo prazo
as condições de aplicação para procedimentos puramente discursivos
de solucionar conflitos (APEL, 2004, p. 126).

Seria, conforme o filósofo, uma autorrestrição do princípio do discurso, complementação do postulado da formação do consenso (parte A) que
se tornou exigível pela condição humana.
Por esse princípio estratégico, diante do qual o princípio moral é
ainda sempre incondicional, é dever do homem aproximar as condições
reais das condições ideais, preservando as condições de existência dos
seres humanos e a racionalidade já conquistada, lutando contra a irracionalidade. O limite dessa estratégia moral é o princípio da autoconservação
do já conseguido.

3 A aplicação das normas procedimentais à luz da parte A e da
parte B da Ética do Discurso de Apel

Tratando-se de normatização instrumental e garantidora, podemos
encontrar nas normas processuais do direito disposições de cunho eminentemente estratégico referido à consecução das condições ideais de argumentação (tais como a garantia do contraditório e da ampla defesa) e princípios
de eliminação de assimetrias que constituem obstáculos à reciprocidade
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universal (como os princípios do in dubio pro reo, no direito penal, e in dubio
pro misero, no direito do trabalho).
Entretanto, tais normas expressas não podem ser vistas como autossuficientes, estanques e alheias a referências morais. São conceitos que,
por mais precisos que sejam, sempre reclamam uma parcela significativa de
interpretação judicial quando da aplicação. E, dessa forma, porque aplicado
por um ser pensante, o direito processual se insere na intranscendibilidade
do discurso, se submete às suas exigências e não será alheio ao princípio
moral. Em sua aplicação, estará sempre referido ao princípio moral universal
(dever de resolver dialógica e argumentativamente todas as pretensões à
validade da vida humana), atuando na práxis segundo os critérios do princípio moral estratégico.
Portanto, a Ética do Discurso fornece critérios seguros de ação na
aplicação do direito processual pelo juiz, que, em sua atuação, deverá:
• criar as condições sociais de realização do princípio moral;
• preservar as condições da existência de todos os seres humanos;
• preservar a realidade racional das instituições e tradições já conquistadas no caminho da realização da comunidade ideal de comunicação, conservando as conquistas e condições culturais já
adquiridas.
Nesse percurso, a atuação jurisdicional será limitada pelo princípio
da autoconservação do já conseguido — ou seja, são moralmente rejeitáveis
as interpretações que possam ameaçar as condições naturais e culturais já
conseguidas.
Por fim, como critério último de conciliação do princípio universal
com o telos mediador, a aplicação da lei processual deverá seguir a seguinte
formulação, dada por Herrero (2002):
Tanto entendimento discursivo-consensual quanto possível (isto é, em
tudo o que conserva e preserva o racionalmente já realizado), tanta
reserva estratégica quanto necessária (isto é, em tudo o que ainda é
irracional, em virtude da avaliação responsável do risco de destruir
o já racional).
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Tutela específica e danos punitivos
no direito do consumidor
Camile Lima Santos1

1 Introdução
Na seara consumerista é comum reiterar-se uma ação ou omissão
ilícita, ocasionando o ajuizamento de múltiplas demandas, para buscar a
reparação do mesmo tipo de dano. Em grande parte das vezes, é economicamente mais vantajoso ocasionar o dano pela não adoção do nível de cuidado
adequado e indenizar aqueles que vão a juízo buscar a tutela de sua pretensão. Ainda que o número de pleitos seja expressivo, em regra é diminuto, se
comparado com o universo de consumidores lesados.
Os mecanismos postos à disposição para tentar solucionar as lides
pendentes não conseguem dar uma resposta satisfatória e tempestiva às
demandas, o que gera um ciclo vicioso, que acaba estimulando a não adoção
da cautela adequada na produção e fornecimento de bens ou serviços pela
baixa repercussão que causa economicamente.
Este trabalho traçará, primeiramente, breves linhas sobre o processo coletivo, passando, depois, à análise dos parâmetros estabelecidos para
a quantificação dos danos punitivos. Na sequência, trará uma sugestão de
sua aplicação, reinterpretados sob a ótica da tutela específica, como meio
de desestímulo à ação ou omissão ilícita por parte dos fornecedores e/ou
produtores de bens ou serviços.

2 As ações coletivas como solução para as demandas repetitivas

As demandas consumeristas admitem uma tutela coletiva, nos termos
dos procedimentos estabelecidos na Lei 8.078/1990, art. 90 e seguintes, e na
Lei 7.347/1985, formando um sistema de proteção aos direitos coletivos lato
sensu, que englobam os direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais
1

Juíza federal substituta.
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homogêneos2,3, por meio de legitimado legalmente admitido a postular em
juízo. Vieram como uma forma de trazer maior efetividade à jurisdição.
Não obstante, o uso desse tipo de ação tem sido tímido, sem conseguir
efetivamente proteger os interesses da sociedade. Interpretações judiciais
desfavoráveis em diversos setores e a debilidade da execução, principalmente
quando se trata de proteção aos interesses individuais homogêneos4, têm
gerado entraves na tentativa de solucionar a dificuldade de acesso à jurisdição por esse mecanismo.
O resultado é a redução da cautela por parte do fornecedor/produtor,
bem como o excesso de litigação, em razão da pulverização das demandas.
O número de ações individuais sobre temas repetidos vem atingindo níveis
elevados, ocasionando uma delonga processual que viola frontalmente a
garantia preconizada no art. 5º, LXXVIII, a qual estabelece a razoável duração
do processo como medida a ser buscada.
Uma possível mudança favorável seria a criação de um sistema único
que catalogasse as ações em cursos e/ou findas e pusesse ao conhecimento
da população. Assim, muitos beneficiários de uma eventual sentença de procedência poderiam pleitear a execução de seu direito, sem necessariamente
ter que ajuizar uma nova demanda para buscar o mesmo benefício.
O Relatório do Procon-SP de 20105 estabeleceu que foram feitas 3.137
reclamações contra a Telefônica, 1.708 contra o Itaú-Unibanco e 1.154 con2
3

4

5

Sem olvidar a possibilidade de improcedência da demanda por diversos fatores, como a má gestão
processual pelo causídico.

Os direitos coletivos são “transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”
(art. 81, II, da Lei 8.078/1990). Já os direitos difusos também têm natureza indivisível, com titulares não identificáveis ou de difícil identificação, relacionados entre si por alguma circunstância
fática.
Os direitos individuais homogêneos são aqueles titulados pelos indivíduos, de per si, mas que podem ser defendidos de forma coletiva, tendo uma origem comum. Ou seja, um ente legitimado por
lei vai a juízo na defesa de todos os demais. Não obstante, não perdem sua natureza de direito individual, uma vez que podem também ser defendidos, autonomamente, por meio de ação singular.

No ordenamento jurídico brasileiro, uma vez proposta a ação para defesa do direito individual homogêneo, os interessados podem se habilitar na lide ou propor sua ação individual. Como se trata
de uma hipótese de substituição, ao propor a ação individual, ele, na realidade, está retirando a
legitimidade do ente coletivo em defender seu direito, com a consequente exclusão da parte da lide
coletiva..
Disponível em: http://www.procon.sp.gov.br/pdf/acs_ranking_2010.pdf. Acesso em: 05 ago. 2013.
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tra o Bradesco. Das reclamações, 28% têm relação com cobrança indevida,
seguida de vício do produto e depois de problemas na entrega.
No site do Banco Central do Brasil, relativo a fevereiro de 2013, ficou
consignado que a maior parte das reclamações registradas pelo órgão — em
que se constatou descumprimento, por parte da instituição, de normativos
do Conselho Monetário Nacional ou Banco Central do Brasil — foi referente
a débitos não autorizados em conta-corrente. No mês de fevereiro,  o total
foi de 358 reclamações procedentes6.
O Portal do Ministério da Justiça traz um cadastro nacional de reclamações  fundamentadas feitas administrativamente. No período de janeiro
a dezembro de 2011, em um universo de 374 reclamações relativamente ao
Banco BMG, 108 foram referentes a cobrança indevida. No Banco Bradesco,
num universo de 432 reclamações, 252 disseram respeito a esse mesmo tema7.
A falta de eficiência atravanca o sistema judiciário, com a repetição
de ações sobre a mesma questão. Contraditoriamente, acaba gerando a falta
de interesse em litigar individualmente, por diversos fatores, entre eles a
falta de celeridade no julgamento, gerando o desconto para o futuro. Outros
motivos que influenciam negativamente o interesse em litigar são: a) ser o
dano causado irrisório; b) o consumidor não ter ciência de que tem direito a
uma indenização ou desconhecer o que causou o dano (SUNSTEIN; SCHKADE;
KAHNEMAN, 1999), fazendo com que cada vez menos o nível de cuidado
ideal seja observado pelos fornecedores/produtores de bens e serviços, o
que gera mais lesões, decorrendo daí um ciclo vicioso.

3 Os danos punitivos

O que se busca é uma solução para o excesso de lesões ao direito,
desestimulando a baixa cautela adotada8. No que se refere especificamen6
7

8

Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/ranking/idxrc.do. Acesso em: 21 de setembro de 2013.

Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7B80F6148E%2DC535%2D4E4D%2
DB18E%2DD29159059050%7D&params=itemID=%7B7AA1FCCA%2D5BC8%2D429F%2D8611
%2D531E9A801B0C%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C%2D1C72%2D4347%2DBE11%2DA26F70
F4CB26%7D.

O que se busca é evitar a lesão ao direito individual ou coletivo. Por certo que, havendo lesão, o
mais interessante seria que o direito fosse salvaguardado. Persiste a questão entre o ideal, que
fossem ajuizadas todas as demandas para a proteção do direito subjetivo, e o atravancamento da
Justiça, com o número de demandas elevadas discutindo a mesma matéria.
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te à questão processual, tentar encontrar alternativas às ações coletivas.
Exsurgem, nesse cenário, os danos punitivos como medida que pode ajudar
a alcançar os desideratos constitucionais.
Assim, ainda que, em regra, a indenização fixada tenha cunho ressarcitório, visando recompor o dano sofrido, a jurisprudência se inclina,
além dessa função ressarcitória, para uma função preventiva, evitando a
reiteração da conduta lesiva9.  
Uma vez tendo ciência da possibilidade de ser imputada uma condenação não só compensatória, o causador, em tese, se anteciparia para
atingir o nível de cuidado que geraria menos prejuízo, causaria menos danos
e, consequentemente, menos demandas. Ou, após sofrer uma condenação,
visaria atingir o nível de cautela recomendável. Ou seja: devido ao número
reduzido de pessoas que vão detectar a lesão e ir a juízo, os danos punitivos
viriam como uma solução para desestimular a conduta ilícita.

Evitam, assim, que o causante venha a ter lucro com sua conduta
desidiosa. Fixa-se uma indenização para prevenir outros danos de mesma
espécie, uma vez que compensaria elevar o nível de cuidado do que mantê-lo nos moldes adotados10.
9

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 186 DO
CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO DO MONTANTE DA
INDENIZAÇÃO. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral
da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Hipótese em que o Tribunal de origem constatou a ocorrência de dano moral, diante da injustificada e
prolongada ausência no fornecimento de água ao consumidor. 2. Não se admite Recurso Especial
quanto à questão federal (art. 186 do CC/2002), que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado pelo Tribunal a quo, a título de indenização por dano moral (R$8.000,00), demanda,
em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 7/
STJ. 4. Com efeito, o Tribunal de origem justificou da seguinte forma a definição do quantum indenizatório: “Para indenizar esse dano moral, deve ser levado em consideração que o Autor está há
anos em tal situação, sem que a CEDAE traga uma justificativa plausível para a ausência do serviço.
Há, também, de se atentar para o caráter punitivo e pedagógico da indenização” (fl. 160, e-STJ). 5.
Agravo Regimental não provido. EMENTA: AGARESP 201101454034. AGARESP – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial – 19180, STJ, Segunda Turma.

10

The purpose most important to Judge Posner’s reasoning was the achievement of deterrence;
specifically ‘limiting the defendant’s ability to profit from its fraud by escaping detention and
(private) prosecution. On the proper magnitude of punitve damages (SUNSTEIN; SCHKADE;
KAHNEMAN, 1999, p. 1.224).
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Mas como poderá o produtor/fornecedor saber o nível de cuidado
a ser adotado?

Sempre e quando o custo da precaucão for menor que o custo da
indenizacão vezes a probabilidade, o nível de cuidado adequado deverá ser
adotado. Ou seja, sempre que a precaucão for menos custosa, deverá ser
tomada a cautela exigida, entendida a cautela como B, a probabilidade como
P e a indenizacão como L. B<PL indicará a cautela que deve ser buscada
(POSNER, 2007, p. 168).
Essa busca ocorrerá quer se trate de hipótese de responsabilidade objetiva ou subjetiva. Na responsabilidade objetiva, que se amolda ao
nosso estudo, ainda que se tenha de pagar pelo dano, o nível de precaução
será o ideal, pois sempre levará a B<PL. Se não se tomasse essa precaução,
ocorreriam mais danos, que elevariam o custo total, o qual poderia ter sido
evitado. Quando se trata de responsabilidade por culpa, adotando-se o nível de cuidado adequado e causando à parte ex adversa um dano, não teria
o causante de pagar indenização. Adotará o possível causante um nível de
cuidado ideal, pois seus custos serão menores. Não terá que, além do custo
de precaução, pagar pela indenização da vítima.

Em tese, portanto, todos buscariam o nível de cuidado adequado.
Mas, como vimos, em muitas hipóteses, sua adoção não se opera, pois não
há incentivos. Na análise desse custo, deve-se perquerir a possibilidade de
dano a todos os lesados.
Mas como saber quando o valor do dano x a probabilidade seria menor que o custo da proteção? Como antecipar esse cálculo? Como antecipar
todos os possíveis danos e probabilidades de sua ocorrência? Analisar se foi
ou não adotado o nível de cuidado desejado é tarefa árdua.

A despeito da responsabilidade civil subjetiva ser a regra geral, no
campo do direito do consumidor deve haver a indenização do lesado, independentemente da existência de culpa (arts. 12 a 14 da Lei 8.078/1999.
Não obstante, para a fixação dos danos punitivos, é imprescindível que fique
provado o dolo da ação ou omissão. Alguns, igualmente, admitem a responsabilização na hipótese de culpa grave.
Assim, a prova do dolo traz para a lide de consumo uma discussão
que, em princípio, não seria necessária. Entendo viável, desde que alegada
29

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

pela parte-autora, pois ela estará ampliando, de forma voluntária, o objeto
da lide11.
Questão mais tormentosa seria a possibilidade de o juiz, de ofício, produzir prova para fixar, além dos danos compensatórios, danos punitivos para
a demanda em curso. Haveria espaço para interpretar os danos punitivos
como um pedido implícito? Poder-se-ia admitir essa interpretação ampliativa
como forma de consecução dos objetivos constitucionais da inafastabilidade,
proteção do consumidor e tutela judicial em tempo célere?12
A priori, não vejo como possível a fixação de danos punitivos sem
pedido expresso, sob pena de ferir-se o princípio da inércia13. Poder-se-ia
pensar na possibilidade de alteração legislativa que viesse a considerá-lo
11

12
13

Alguns doutrinadores afastam a culpa como parâmetro a ser valorado quando da fixação do
quantum indenizatório, uma vez que a responsabilidade é objetiva. Assim, não havendo discussão
da culpa no processo, sua inclusão para fins de indenização traria um elemento a mais para ser
analisado, alheio à lide. Outros admitem essa análise.
A despeito da alegação de sua inaplicabilidade aos danos causados aos consumidores, haja vista a
desnecessidade da prova da culpa para a condenação, acredito que não haveria empecilho à produção probatória pela parte-ré, para fins de valoracao da indenizacao a ser fixada.
Nesse sentido apontam algumas decisões judiciais:
EMEN: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. DOCUMENTOS FALSIFICADOS. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consolidou-se no STJ, em julgamento submetido ao rito do
art. 543-C do CPC - recursos repetitivos, o entendimento no sentido de ser cabível a condenação de instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de
inscrição indevida do nome de particular em cadastro restritivo de crédito em virtude de
débito em conta corrente aberta por terceiro utilizando-se de documentos falsos, uma vez
que o serviço bancário mostrou-se evidentemente defeituoso, caracterizando-se o fato do
serviço (REsp 1.199.782/PR e REsp 1.197.929/PR). 2. A fixação do valor indenizatório em
R$ 5.500,00 operou-se com moderação, na medida em que não concorreu para a geração de
enriquecimento indevido do recorrido e, da mesma forma, manteve a proporcionalidade da
gravidade da ofensa ao grau de culpa e ao porte sócio-econômico do causador do dano, não
divergindo dos parâmetros adotados pelo STJ. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (EMEN:AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 111657 DJE DATA:19/03/2012 DTPB:, LUIS FELIPE SALOMAO; STJ QUARTA TURMA).
Tratando-se a relação consumerista de ações de massa, em que geralmente o dano atinge mais
de um lesado, geralmente é proposta mais de uma ação ou feita mais de uma reclamação sobre a
deficiência do produto, o que poderá configurar a culpa do produtor/vendedor.

Art. 5º,  XXXII,  XXXV e LXXVIII, da CF.
Art. 262 do CPC.
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pedido implícito, medida já admitida no nosso ordenamento jurídico, por
exemplo, na condenação nos ônus da sucumbência14, na litigância de má-fé15,
entre outras hipóteses.  
E, uma vez formulado o pedido de danos punitivos, caberia ao juiz
instituí-lo da maneira que achar mais acertada, inclusive com a imposição
da tutela específica, como veremos adiante.

3.1 Parâmetros de quantificação

Como saber o quantum a ser fixado a título de indenização?
Analisando o direito americano, Shavell (2007, p. 1225) traz a lume
o caso Mathias vs. Accor Economy Lodging, Inc., em que dois irmãos buscaram indenização contra o Motel 6 em Chicago, onde foram mordidos por
percevejos. O juiz Posner — ante a baixa probabilidade de ajuizamento de
uma ação civil para pleitear indenização, pelo pequeno dano causado, e com
o incentivo da empresa em gastar grandes quantias em defesa, para desestimular o ajuizamento de outras ações, compensando-se o fato de que o hotel
já havia sofrido condenações administrativas e penais — fixou o dano em
valor correspondente a 37.2 vezes o valor dos danos compensatórios.
Não obstante, no que se refere à quantificação dos danos punitivos,
a jurisprudência da Suprema Corte Norte-Americana não é constante. Em
TXO Production Corp. vs. Alliance Resources Corp., 509 U.S. 443 (1993) fixou
danos punitivos em 526 vezes os danos compensatórios,  entendendo que
não haveria uma violação ao devido processo legal16. Em Honda Motor Co.
vs. Oberg, 512 U.S. 415 (1994), fixou, pela primeira vez, a possibilidade de
limitação para salvaguarda deste princípio17.
Nesse mesmo caso, Shavell procura questionar a possibilidade de
incentivos outros serem suficientes para minorar a quantia a ser fixada para
fins de danos punitivos, como a reputação do local. Conclui, também, que os
danos punitivos são mais eficazes quando se trata de indenização devida a
14

15
16
17

Art. 20 do CPC.

Art. 18 do CPC.

Disponível em: https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33773.pdf.

Constitutional Limits on Punitive Damages Awards: An Analysis of the Supreme Court Case Philip
Morris USA v. Williams Vanessa K. Burrows Legislative Attorney American Law Division, July 17,
2007.
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terceiros, por exemplo, vítimas de poluição por materiais despejados pela
empresa, do que quando se trata de clientes, pois, nessas hipóteses, busca
uma melhoria na prestação para manter a reputação e incentivar o consumo.
Polinsky and Shavell (1998, p. 869, apud SHAVELL, 2007, p. 1225)
afirmam, ainda, que, para a quantificação, devem-se multiplicar os danos
compensatórios pela probabilidade inversa de que as pessoas irão detectá-los e efetivamente receber compensação18.
Mas aqui persiste a mesma questão: como contabilizar a probabilidade inversa que as pessoas venham a detectá-lo e receber compensação?
Trata-se de uma variável indefinida.
Ademais, não se pode olvidar que muitos lesados persistem no interesse de buscar a indenização por um direito seu , sem que o juízo tenha
necessário conhecimento da existência de possíveis ações. Como a fixação de
danos punitivos, por si só, não retira dos demais lesados o direito de pleitear
sua indenização, não há como se calcular antecipadamente.
Assim, a quantificação do dano é questão tormentosa. Como vimos
nos exemplos acima, não segue uma regra clara, sendo muito mais casuística
a eleição do quantum por parte dos juízes e tribunais. Como explica o próprio Shavell, já houve hipóteses em que a Suprema Corte admitiu a fixação
de indenização correspondente a 97 vezes o valor do dano compensatório,
como no caso Philip Morris USA vs. Williams (SHAVELL, 2007, p. 1225).

4 Solução proposta

O dano punitivo pecuniário dificilmente atingiria completamente o
desiderato visado, ainda que pudesse servir como incentivo à melhoria do
nível de cuidado a ser adotado.
Outro argumento contrário à fixação desse tipo de indenização diz
respeito ao possível enriquecimento sem causa pela parte-autora. Ou seja,
a indenização paga a ela visaria ao seu ressarcimento. O excedente teria por
escopo evitar a repetição do dano não só contra ela, mas também contra
18

“Polinsky and Shavell urge that a principal purpose of punitive awards is to offset a shortfall
in compensatory damages, a shortfall caused by the failure of potential plaintiffs to detect the
injury and to seek compensation. Polinsky and Shavell would ask jurors to multiply the compensatory award by the inverse of the probability that injured persons would detect and receive
compensation for the injury.”
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todos os demais consumidores e possíveis consumidores. O pagamento à
parte geraria, então, um enriquecimento ilícito, que levaria ao indeferimento
do pedido de fixação de indenização punitiva ou à imposição de quantia em
patamar insuficiente, para se evitar a reiteração da conduta lesiva19.
Essa alegação, contudo, por si só, não satisfaz. Na hipótese das astreintes, igualmente se paga, ao final, uma indenização mais alta que a devida, a
título de danos compensatórios, mas, como o objetivo final é fazer cumprir a
decisão liminar, não há alegação de ilegalidade. O mesmo raciocínio poderia
ser usado para a fixação dos danos punitivos pecuniários20.
Igualmente, a previsão expressa de danos punitivos, ainda que pré-fixados, sem que haja qualquer alegação de inconstitucionalidade sobre a
determinação de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente
(art. 42, parágrafo único do CDC21).
Assim, o maior entrave que encontro seria mensurar o nível de cautela a ser adotado, quantificando-se o dano punitivo.
Ante tal dificuldade, propõe-se a fixação, não de danos pecuniários,
do pagamento de uma indenização, mas, visando à adoção do nível de cui19

20
21

RESP 210.101-PR. Carlos Fernando Mathias. Constou do voto: ”Por certo, devido à influência do
direito norte-americano muitas vezes invoca-se pedido na linha ou princípio dos “punitive damages”. “Punitive damages” (ao pé da letra, repita-se o óbvio, indenizações punitivas) diz-se da
indenização por dano, em que é fixado valor com objetivo, a um só tempo, de desestimular o autor
à prática de outros idênticos danos e a servir de exemplo para que outros também assim se conduzam.
Ainda que não muito farta a doutrina pátria no particular, têm-se designado as “punitive damages” como a “teoria do valor do desestímulo”, uma vez que, repita-se com outras palavras, a informar a indenização, está a intenção punitiva ao causador do dano e de modo que ninguém queira se
expor a receber idêntica sanção. No caso do dano moral, evidentemente, não é tão fácil apurá-lo.
Ressalte-se, outrossim, que a aplicação irrestrita das “punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio, que,, anteriormente à entrada em vigor do Código Civil de
2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito, e, após a novel
codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente no art. 884 do
Código Civil de 2002.

De se observar que a previsão das astreintes fica consignada no art. 461, que trata da tutela específica, que analisaremos adiante.
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.

33

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

dado ideal e valendo-se da normativa prevista no art. 461 do CPC22, danos
punitivos por meio de uma tutela específica.
Com base nessa tutela, determinar-se-ia que o autor do dano se abstivesse de perpetrar novamente a conduta lesiva e, ao mesmo tempo, retificasse as condutas anteriormente realizadas em detrimento dos demais
consumidores que estivessem na mesma situação de fato.
Essa solução acabaria por reduzir o número de processos e demandas em duas vertentes: a uma, pois com isso desestimularia a ação/omissão
ilícita que ocasionou o dano, evitando sua reiteração; a duas, pois, ao solucionar o problema de outros lesados, retira desses a necessidade de vir a
juízo proteger seu direito. Eventual interesse remanescente indenizatório
poderia permanecer, mas reduziria o universo de interessados em litigar
autonomamente23.
22

23

Art. 461. 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 adimplemento.  (Redação dada pela Lei nº
8.952, de 13.12.1994)
§ 1º A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível
a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. (Incluído pela Lei nº 8.952,
de 13.12.1994)
§ 2º A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). (Incluído pela
Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do
provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia,
citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão
fundamentada. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu,
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente,
poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a busca
e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá
o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição
de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de
obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)
§ 6º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se
tornou insuficiente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)
Isso, de alguma forma, pode vir a repercutir de modo desfavorável no cálculo do custo de precau-
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E essa possível ação individual teria como objeto a conduta já retificada, ou, se já em curso, levaria em consideração as modificações perpetradas,
conforme estabelece o art. 462 do CPC.
Não se trata de coisa julgada secundum eventum litis, mas, simplesmente, aplicação de danos punitivos em uma ação individual, com repercussão em favor de terceiros.
Entraves permanecerão: por exemplo, tratando-se de relação individual anteriormente submetida ao crivo do Judiciário, com sentença transitada
em julgado, não haveria como a decisão gerar efeitos, sob pena de violação
à garantia prevista no art. 5º, XXXV.
Sei que vozes se levantariam a arguir possível inconstitucionalidade
na medida, uma vez que, em realidade, estar-se-ia, ao fim e ao cabo, protegendo o direito de todos, um direito individual homogêneo, coletivo24, por meio
de uma ação individual, ou seja, teria a ação individual ares de ação coletiva.
A possível inconstitucionalidade pode ser refutada por meio de uma
análise sistemática dos dispositivos legais e constitucionais. Ora, admitir-se a propositura de uma ação coletiva não retira a legitimidade de a parte
postular individualmente seu direito e, tampouco, retira a possibilidade de
utilização de mecanismos legais e que não encontram óbices constitucionais
diretos, para fazer valer os demais princípios constitucionais e a salvaguarda
do direito subjetivo, que é o que se objetiva. Assim, qualquer medida que
venha a concretizar esses parâmetros, notadamente o direito à razoável
duração do processo.
É válido ressaltar que há outras hipóteses já doutrinariamente discutidas, como a fixação de danos punitivos, designando-se os valores a um
fundo específico, evitando-se o enriquecimento sem causa25. Trata-se igual-

24

25

ção, pois parte da indenização devida deixará de ser paga. Porém, computando-se o número de
pessoas que podem vir a ser atingidas por um provimento favorável, há de se vislumbrar que deve
ser diminuta, perdendo relevo.
Individual homogêneo, pois, se tratando de ação manejada individualmente, este seria o pleito
inicial. Nada obstante,   poder-se-ia proteger direito coletivo por meio do art. 461, impondo-se
ações que visassem atingir o resultado prático final da lide.

Outra hipótese sugerida pela doutrina é a imposição de uma multa civil, que reverteria ao Estado.
Nesse sentido: Meneguin, Fernando B. e Bugarin, Maurício S., in Um Modelo Econômico para a
Responsabilidade Civil na Defesa do Consumidor. Economic Analysis of Law Review, V. 03, N. 2, p.
189-205, Jul-Dez, 2012.
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mente de medida que encontra semelhança na legislação que estabelece a
tutela coletiva26.
O que se visa é a releitura de uma medida já salvaguardada jurisprudencialmente por meio da utilização de mecanismos constitucionais e legais,
visando-se atingir o escopo final de forma mais proveitosa, evitando-se a
reiteração de demandas judiciais. Entendo tratar-se de opção mais vantajosa
que a imposição de danos punitivos, pois que esses não evitam o ajuizamento
de outras demandas, buscando a solução da mesma lide em juízo, causando
grandes problemas em sua quantificação.
Remanescerão problemas no que se refere à execução do julgado e
ao cumprimento da decisão. Não se propõe a execução individual dos interesses, abrindo-se a possibilidade de habilitação das partes. O que se propõe
é uma imposição de danos punitivos e, como sói ocorrer nesse campo, apenas a parte que individualmente propôs a ação se manifestará nos autos. A
condenação poderá, indiretamente, atingir favoravelmente terceiros, que,
contudo, não detêm legitimidade processual para intervir na ação. E, como já
dito, remanesce íntegra a legitimidade dos eventuais terceiros para propor
sua própria ação.
Como exemplo, poder-se-ia pensar na venda de um bem com defeito de fabricação, determinando-se que fosse retirado de circulação, ou
numa cláusula contratual abusiva, impondo-se, por exemplo, a vedação
de cobrança de determinada taxa. Tomando ciência do descumprimento,
caberia ao juízo a adoção de medidas para fazer garantir o resultado prático da decisão.
Em havendo ação em curso pleiteando o mesmo objeto, eventual
decisão que venha a favorecer o litigante deverá ser levada em conta como
fato posterior, nos termos do art. 462 do CPC, com a eventual perda do objeto total ou parcial da ação. Não se trata de hipótese de litispendência, pois
as ações têm partes diversas, apenas a imposição de danos punitivos que
poderá favorecê-las.
O mesmo ocorre na hipótese de decisão administrativa por parte
do Procon, ou reconhecimento espontâneo e retificação da ilicitude pelo
fornecedor ou produtor. Há a repercussão favorável na ação em curso, sem
que se possa opor qualquer óbice processual.
26

Lei 7347/1985, art. 13.
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Ao fim, o que se almeja é a plena satisfação do direito subjetivo e se
busca aqui uma leitura que venha a sufragar esse desiderato27.

5 Conclusão

Os danos punitivos se apresentam como uma alternativa para a questão do baixo nível de cautela adotado pelos produtores e fornecedores de
bens e serviços na seara consumerista. O grande número de lesados, em
regra, não busca a tutela dos seus direitos em juízo, o que faz ser economicamente interessante perpetrar o dano e, após, indenizar apenas parcela dos
consumidores. Ainda que a cautela ideal seja, em tese, economicamente mais
interessante, tanto na hipótese de responsabilidade objetiva como subjetiva,
havendo esse déficit de responsabilização, nem sempre é adotada. Assim,
muitas vezes, há ação ou omissão culposa, às vezes se configurando a culpa
grave ou dolo. Nessas duas últimas hipóteses, exurge a possibilidade de condenação em danos punitivos, que irá, ao final, fazer com que as deficiências
do sistema não estimulem a desídia por parte dos produtores e fornecedores.
Contudo, quantificar o dano punitivo não é tarefa fácil. Ademais, muitos doutrinam que os danos punitivos pecuniários geram enriquecimento sem causa,
o que seria vedado no nosso ordenamento jurídico. A tutela específica, pois,
pode ser uma alternativa, condenando-se o causador do dano a reparar in
natura a conduta ilícita contra os demais lesados e abstendo-se de reiterá-la,
o que irá, ao final, diminuir as lesões e o número de ações em juízo.
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Whatever may be the merits of my observations about this case — especially that nonlegal consequences, such as the expense of customer refunds and the damage to Motel 6’s reputation, might
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Experiências de autocomposição na Justiça Federal
Célia Regina Ody Bernardes1

“Sapere aude!”2

1 Introdução
O presente estudo objetiva contribuir para o debate acerca da importância de o Poder Judiciário adotar mais intensamente técnicas auto-compositivas de solução de conflitos. Serão tematizadas experiências de
utilização de técnicas de conciliação e mediação de conflitos no exercício
da jurisdição civil3.
O estudo se iniciará com algumas considerações sobre (2) os principais marcos normativos, importantes para a compreensão do tema. Em
seguida, discorrer-se-á sobre algumas (3, 4 e 5) experiências exitosas na
prática judicial, relativas especialmente a demandas envolvendo o direito
(etno)ambiental e o direito à moradia. O objetivo da autora é compartilhar
com os demais magistrados e outros atores do sistema jurídico algumas
iniciativas consideradas adequadas à resolução de conflitos e que se distanciam da solução adjudicada da sentença. Ao final, serão tecidas algumas
observações sobre (6) os fundamentos funcionais, sociais e políticos das
vias conciliativas.

1
2

3

Juíza federal substituta.

“Tem a coragem de te servires do teu próprio entendimento!” Trata-se da “palavra de ordem do
Iluminismo”, tal como tematizado por Kant no opúsculo Resposta à pergunta: que é o Iluminismo?,
publicado em 1783. KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: que é o Iluminismo? In: . A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70 [2002], p. 11. Para um comentário sobre esse texto de
Kant, cf. FOUCAULT, Michel. Qu’est-ce que les Lumières? In: . Dits et écrits II. 2. ed. Paris: Quarto
Gallimard, 2000. Texto n. 339, p. 1381-1397. Ensaio publicado em 1984.
Tais técnicas, no direito de família e no direito penal, são dotadas de maior especificidade (AZEVEDO, 2009, p. 9).
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2 Marcos normativos
Antes mesmo de as Nações Unidas definirem os contornos do que
atualmente é conhecido como “cultura de paz”, a Constituição da República
de 1988 já trazia alguns de seus elementos constitutivos, a se iniciar pelo
Preâmbulo, no qual se lê que:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade,
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Mais adiante, no art. 4º, a Constituição da República de 1988 prescreve que:
A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: [...]
VI - defesa da paz;

VII - solução pacífica dos conflitos [...].

Uma década depois, a Organização das Nações Unidas (ONU),

[...] reconhecendo que a paz não é apenas a ausência de conflitos, mas
que também requer um processo positivo, dinâmico e participativo
em que se promova o diálogo e se solucionem os conflitos dentro de
um espírito de entendimento e cooperação mútuos,

[...] adota, em 1999, a “Declaração e Programa de Ação sobre uma
Cultura de Paz”4. No que diz respeito ao tema ora desenvolvido, é pertinente
destacar os seguintes trechos da “Declaração sobre uma Cultura de Paz”:
4

A versão oficial em francês pode ser consultada em   http://www.unesco.org/cpp/fr/
declarations/2000fr.htm. NAÇÕES UNIDAS. Declaration sur une culture de la paix. Cinquante-troisième session, Point 31 de l’ordre du jour, Culture de la paix. Déclaration adoptée le 13 septembre 1999. Disponível em: http://www.unesco.org/cpp/fr/declarations/2000fr.htm. Acesso em:
03 fev. 2013.  A versão oficial em francês do programa de ação também pode ser consultada em  
http://www.unesco.org/cpp/fr/declarations/2000fr.htm. NAÇÕES UNIDAS. Programme d’action
sur une culture de la paix. Cinquante-troisième session, Point 31 de l’ordre du jour, Culture de la
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Artigo 1º: Uma Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados:

a) No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da
não-violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação;
[...]

d) No compromisso com a solução pacífica dos conflitos;
[...]

i) Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade cultural,
diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade e entre as
nações; e animados por uma atmosfera nacional e internacional que
favoreça a paz.[...]
Artigo 3º: O desenvolvimento pleno de uma Cultura de Paz está integralmente vinculado:
a) À promoção da resolução pacífica dos conflitos, do respeito e entendimento mútuos e da cooperação internacional;
[...]

d) À possibilidade de que todas as pessoas, em todos os níveis, desenvolvam aptidões para o diálogo, negociação, formação de consenso e
solução pacífica de controvérsias;
e) Ao fortalecimento das instituições democráticas e à garantia de
participação plena no processo de desenvolvimento [...].

Do “Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz”, destacam-se:
16. Medidas para promover a paz e a segurança internacionais:

a) Promover o desarmamento geral e completo sob estrito e efetivo
controle internacional, levando em conta as prioridades estabelecidas
pelas Nações Unidas na esfera do desarmamento;
b) Inspirar-se, quando procedentes, nas experiências favoráveis a uma
Cultura de Paz obtidas de atividades de “conversão militar”, realizadas
em alguns países do mundo;

paix. Programme adoptée le 13 septembre 1999. Disponível em: http://www.unesco.org/cpp/fr/
declarations/2000fr.htm. Acesso em: 03 fev. 2013.  Uma versão em português desses dois documentos pode ser encontrada em: NAÇÕES UNIDAS. Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. Tradução de Elisabete de Moraes Santana. Disponível em: http://www.comitepaz.org.br/
download/Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20
sobre%20uma%20Cultura%20de%20Paz%20-%20ONU.pdf. Acesso em: 03 fev. 2013.  
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c) Destacar como inadmissível a anexação de territórios mediante a
guerra, e a necessidade de trabalhar em prol de uma paz justa e duradoura em todas as partes do mundo;

d) Estimular a adoção de medidas de fomento da confiança e atividades
para a negociação de resoluções pacíficas de conflitos [...].

O Código de Processo Civil (CPC) brasileiro prevê, como uma das
atribuições do juiz na direção do processo, a tentativa de conciliar as partes,
a qualquer tempo de tramitação processual5. Também anuncia os contornos
das audiências de conciliação nos procedimentos sumário6, ordinário7 e nos
embargos do devedor8, bem como atribui o caráter de título executivo judicial
tanto à sentença homologatória de conciliação ou de transação quanto ao
acordo extrajudicial homologado judicialmente9.
O microssistema processual civil composto pelos Juizados Especiais
da Justiça dos estados e do Distrito Federal (Comum10 e da Fazenda Pública11) e da Justiça Federal12 prevê expressamente a atribuição de promover a
conciliação nas causas de sua competência e adota como critério orientador
do processo a busca da conciliação ou da transação13.

Observe-se que, diferentemente do CPC e da Lei 9.099/95, que preveem que a conciliação pode ser conduzida tanto por um juiz togado quanto por
um conciliador que não seja juiz, a Lei 12.153/09 avança ao prever que “Cabe
ao conciliador, sob a supervisão do juiz, conduzir a audiência de conciliação”
e que, somente no caso de não ser obtida a conciliação, é que “caberá ao juiz
presidir a instrução do processo” (art. 16 e § 2º). Tal distinção de atribuições
está em consonância com a doutrina mais atualizada, que
5
6
7
8
9

Art. 125, IV, do CPC.
Art. 277 do CPC.

Art. 331 (audiência preliminar) e 447 (audiência de instrução e julgamento) do CPC.
Art. 740 (audiência de conciliação, instrução e julgamento) do CPC.
Art. 475-N do CPC.

10

11

12
13

Lei  9.099/1995.

Lei  12.153/2009.

Lei  10.259/2001.

Art. 2º da Lei 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos JEFs por força do disposto no art. 1º da
Lei 10.259/01 e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, pelo art. 27 da Lei 12.153/2009.
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[...] tem indicado que o papel do magistrado consiste em gerenciar um
sistema público de resolução de disputas. Assim, considerando que a
atuação do mediador pode ser delegada até mesmo para um voluntário
e essa atuação de gestão sistêmica não, concluímos pela recomendação de que, como regra o magistrado não deva conduzir mediações,
principalmente para economizar esse recurso humano escasso. [...]
Esta recomendação se faz em razão de um princípio prático de que se
um gestor deixa de delegar uma ação que poderia ser delegada provavelmente deixará de realizar algo que não poderá ser delegada (e.g. a
instrução dos processos a serem julgados). Vale ressaltar ainda que o
magistrado pode utilizar diversas técnicas de mediação na audiência
de conciliação (AZEVEDO, 2009, p. 219)14. (Grifo nosso.)

A Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) parte
de um dos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, qual seja, o de propiciar não somente acesso formal ao sistema de justiça, mas também garantir
o acesso a uma ordem jurídica justa, para dispor sobre a Política Judiciária
Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do
Poder Judiciário. O CNJ elenca os seguintes “considerandos”, que cabe aqui
rememorar para conferir o adequado tratamento do tema ora desenvolvido:
CONSIDERANDO que [...] cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos
de interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade,
de forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços
prestados nos processos judiciais, como também os que possam sê-lo
mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos
consensuais, como a mediação e a conciliação;
CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política pública
permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios;
14

CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos
efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que [...]

Outros documentos legislativos também adotam tal diretriz, a exemplo do Provimento 953/2005,
do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo, que “disciplina a criação, instalação e funcionamento do Setor de Conciliação ou de Mediação” (art. 3º), e do Projeto de Lei
4827/98, apresentado à Câmara dos Deputados. Ambos podem ser consultados em: GRINOVER,
Ada Pelegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano (Coords.). Mediação e gerenciamento do processo: revolução na prestação jurisdicional; guia prático para a instalação do setor de
conciliação e mediação. São Paulo: Atlas, 2007, p. 129-133, 134-141.
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[....] a sua apropriada disciplina em programas já implementados no
país tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses,
a quantidade de recursos e de execução de sentenças;
CONSIDERANDO ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais;
CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais
de solução de conflitos, para lhes evitar disparidades de orientação e
práticas, bem como para assegurar a boa execução da política pública,
respeitadas as especificidades de cada segmento da Justiça;
CONSIDERANDO que a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos deve
servir de princípio e base para a criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados
na matéria;

Do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III
da Resolução CNJ 125/2010), destaco o quanto diz respeito ao princípio do
empoderamento e da autonomia da vontade dos jurisdicionados, essenciais
quando se considera o fundamento social das vias conciliativas:

Art. 1º São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e mediadores judiciais: confidencialidade, decisão informada,
competência, imparcialidade, independência e autonomia, respeito
à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e validação. [...]
VII - Empoderamento – dever de estimular os interessados a aprenderem a melhor resolverem seus conflitos futuros em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição; [...]

Art. 2º As regras que regem o procedimento da conciliação/mediação são normas de conduta a serem observadas pelos conciliadores/
mediadores para o bom desenvolvimento daquele, permitindo que
haja o engajamento dos envolvidos, com vistas à sua pacificação e ao
comprometimento com eventual acordo obtido, sendo elas: [...]
II - Autonomia da vontade – dever de respeitar os diferentes pontos
de vista dos envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a uma decisão
voluntária e não coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões durante ou ao final do processo e de interrompê-lo a qualquer
momento; [...] (Grifos nossos.)
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Conhecidos os principais marcos normativos regentes do tema em
estudo, passa-se a discorrer sobre a utilização, na prática judicial, de técnicas
de conciliação e mediação por esta magistrada na Seção Judiciária de Mato
Grosso, nos anos de 2011 e 2012.

3 Conciliação em matéria etnoambiental: PCHs no Rio Juruena e
o povo indígena Enawenê-Nawê

Em setembro de 2012, alguns conglomerados empresariais que exploram Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) ao longo do Rio Juruena
requereram ao Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso,
no processo 2010.36.00.000272-1, proteção possessória às usinas dessas
PCHs, afirmando a iminência de sua invasão por parte do povo indígena
Enawenê-Nawê, que pretendia obter uma “compensação permanente” pelos
danos sofridos pela execução do empreendimento em áreas contíguas às
terras indígenas.
Considerou-se, para indeferir a medida liminar de proteção possessória, que a mensagem do Coordenador Regional da Funai não menciona
“invasão”, mas tão somente “manifestação” da comunidade indígena:
A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, garante a todos
os que estejam em território nacional, a qualquer título, o direito à
livre manifestação do pensamento (inciso IV), o direito à livre locomoção (inciso XV), o direito à reunião pacífica “sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que
não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente”
(inciso XVI), bem como o direito à plena liberdade de associação para
fins lícitos (inciso XVII).
É de se salientar que a liberdade de reunião é meio privilegiado para
o exercício do direito à livre manifestação do pensamento que inclui,
inexoravelmente, o direito de protestar (cf., a respeito, o voto do Ministro Celso de Mello na ADPF 187)15. Além disso, enquanto direito
fundamental de caráter relativo, o direito de reunião é constitucionalmente condicionado a dois requisitos: não frustrar reunião anterior-

15

Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/ informativo631.htm# Liberdades%20fundamentais%20e%20%E2%80%9CMarcha%20da%20Maconha%E2%80%9D%20
-%201. Acesso em: 03 fev. 2013.
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mente marcada e comunicação (não autorização) prévia à autoridade
competente.

Da leitura das mensagens de fls. 1893 e 1958, conclui-se que os ENAWENE-NAWE avisaram previamente a autoridade competente, no
caso o Coordenador Regional da FUNAI, quanto ao deslocamento até
o local das usinas justamente para manifestar seu pensamento — e
talvez protestar — em local aberto ao público. Assim, cumpriram o
único requisito constitucionalmente previsto para exercer seu direito
à liberdade de expressão e de reunião em locais públicos ou abertos
ao público. Em nada tal situação destoa da configuração constitucional
das liberdades públicas titularizadas por todos quantos estejam em
território nacional, inclusive os cidadãos brasileiros indígenas que
aqui residam, cuja dignidade há de ser respeitada a despeito de sua
condição de minoria étnica.

Por último, quero registrar que entendo que o direito de reunião se caracteriza tanto como direito de defesa quanto como direito à prestação
estatal, ou seja, o Estado não somente deve se abster de interferir no
exercício do direito de reunião quanto deve proteger os manifestantes
e assegurar os meios necessários à fruição regular dessa liberdade
pública.
Portanto, das informações trazidas aos autos, concluo ser desnecessário deferir a proteção possessória requerida pela parte autora, porquanto, até o momento, a situação fática exposta demonstra que se
trata de legítimo direito de manifestação dos indígenas envolvidos na
presente lide. Sendo assim, é o direito de manifestação, de locomoção,
de reunião e de associação dos indígenas merece integral proteção
estatal, uma vez que se trata de direitos fundamentais cuja garantia é
uma das principais funções do Poder Judiciário brasileiro.
DECIDO

Ante o exposto, e nos termos da fundamentação desenvolvida, decido
o seguinte:
1) indefiro o pedido de proteção possessória formulado pela parte
autora;

2) defiro o pedido formulado pela parte autora e pelo Ministério Público Federal e designo audiência de conciliação para o dia 28/09/2012,
às 14 horas;
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3) defiro o pedido formulado pelo Ministério Público Federal quanto
aos órgãos e pessoas que devem estar presentes na audiência, de modo
que determino à Secretaria que intime, para comparecer à audiência:
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a) a parte autora (Campos de Julio Energia S/A, Parecis Energia S/A,
Rondon Energia S/A, Sapezal Energia S/A, Telegrafica Energia S/A);
b) a FUNAI (Coordenação Regional de Juína e Diretoria de Licenciamento Ambiental da FUNAI em Brasília);
c) as lideranças indígenas de todos os clãs ENAWENE-NAWE (sendo
da Funai a responsabilidade pela participação dessas lideranças na
audiência);
d) a União;

e) o IPHAN;

f) a SEMA/MT; e

g) o Ministério Público Federal;

4) concedo ao Ministério Público Federal o prazo de vinte dias para
apresentar pareceres periciais sobre o Laudo Complementar juntado
pela FUNAI.
Intimem-se. COM URGÊNCIA.

Cuiabá, 25 de setembro de 2012.

A audiência de conciliação ocorreu em 28 de setembro de 2012, no
auditório da Seção Judiciária de Mato Grosso, sob a presidência da magistrada e com a presença dos interessados no feito: procuradora da República,
procurador-geral e da Funai, dois procuradores federais da Funai, superintendente do Iphan, procuradora federal do Iphan, advogada da União,
secretário do Estado de Meio Ambiente, servidor da Sema/MT, procurador
do Estado de Mato Grosso e 30 líderes indígenas dos clãs do povo indígena
Enawenê-Nawê. Além disso, estiveram presentes dois representantes dos
grupos empresariais envolvidos no conflito.
Uma breve descrição do ocorrido nessa tentativa de conciliação consta do termo de audiência:
[...] Aberta a audiência, pela MM. Juíza foi oportunizada, primeiramente,
a palavra à comunidade indígena, que se manifestou por intermédio
dos líderes de seus clãs e, em seguida, ao Ministério Público, que fez
duas sugestões para a solução da controvérsia. Uma primeira consistente no pagamento, por um curto prazo, de um valor mensal, por
PCH, a fim de auxiliar no custeio dos rituais indígenas e uma segunda
proposta de implementação a médio ou longo prazo, referente a obtenção da auto sustentabilidade da comunidade indígena, com a elaboração, por exemplo, de um plano de gestão do território indígena ou
de eventual pexamento. Esta proposta seria executada pela FUNAI em
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conjunto com o IPHAN. Após, foi dada palavra aos empreendedores
[...] os quais ofereceram proposta temporária de acordo. Sobre esta
proposta, a FUNAI e os indígenas se manifestaram, apresentando
contraproposta. Posteriormente, o Dr. [...] ofertou nova proposta
de compensação permanente dos impactos gerados pelos empreendimentos. Esgotadas as conversações, os presentes chegaram às
seguintes determinações:
1) os empreendedores das 8 PCH’s (Campos de Julio Energia S/A,
Parecis Energia S/A, Rondon Energia S/A, Sapezal Energia S/A, Telegrafica Energia S/A, Segredo Energia S/A, Ilha Comprida Energia
S/A, Divisa Energia S/A) pagarão R$20.000,00 mensais (totalizando
R$ 240.000,00 ao ano) ao povo indígena Enawenê-Nawê durante 20
anos;
2) os pagamentos mensais serão efetuados mediante depósitos na
conta corrente da Associação Enawenê-Nawê;
3) o primeiro pagamento será feito em 10/10/2012; os pagamentos
subseqüentes serão feitos no dia 10 de cada mês ou, caso este recaia
em dia não útil, no 1º dia útil seguinte;  
4) haverá reajuste anual dos R$20.000,00 mediante a aplicação do
INPC/IBGE ou o índice que o substituir;
5) o povo indígena Enawenê-Nawê prestará contas da aplicação desses
valores com o auxílio da FUNAI;
6) a natureza jurídica desses valores restou definida como compensação permanente pelos danos etnoambientais que eventualmente foram
ou estejam sendo experimentados pelos Enawenê-Nawê, sem prejuízo
de medidas mitigatórias comprovadas com relação ao componente
indígena e cultural e ressalvadas as compensações ambientais relativas
ao licenciamento ambiental elaborado pela Sema/MT;
7) o povo indígena Enawenê-Nawê se compromente a não mais turbar/
esbulhar a posse dos empreendedores relacionados no item 1, acima,
obrigando-se, assim, a não invadir as instalações nem atrapalhar, de
qualquer outra forma, o funcionamento dos empreendimentos, sob pena
de cessação imediata da obrigação de pagar descrita no item 1, acima;
8) não se inclui no item 7, acima, atividades de coleta de recursos naturais realizadas pelo povo indígena Enawenê-Nawê na região da bacia
hidrográfica do Alto Juruena;
9) fica esclarecido que os empreendedores não farão outras contribuições financeiras ou materiais além dos valores acordados nesta
audiência; [...].
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Esse caso é importante para entender melhor a diferença entre mediação e conciliação. No Manual de mediação judicial do Ministério da Justiça,
lê-se que tanto a mediação quanto a conciliação são consideradas métodos
autocompositivos de resolução de disputas em que a autocomposição é triangular ou indireta, diferentemente da negociação, em que a autocomposição
é bipolar ou direta. Segundo o Manual, a mediação é “um processo no qual
se aplicam integralmente todas as técnicas autocompositivas e no qual, em
regra, não há restrição de tempo para sua realização. [...] há um planejamento sistêmico para que o mediador possa desempenhar sua função sem tais
restrições temporais”. Além disso, na mediação, ao contrário da conciliação,
o mediador não pode “apresentar uma apreciação do mérito ou uma recomendação de uma solução tida por ele (mediador) como justa” (AZEVEDO,
2009, p. 38).
No caso que vem de ser exposto, foram utilizadas, predominantemente, técnicas de mediação, porquanto, além da ausência de limite temporal
para as discussões, a atuação da magistrada, ao presidir a audiência, foi
pautada pela diretriz de não tecer nenhuma consideração sobre o mérito
da demanda ou sobre a justiça das propostas que iam sendo apresentadas
pelos envolvidos no conflito.

4 Conciliação em matéria de multa administrativa por infração
ambiental

Nos autos do Processo 8945-89-2011.4.01.3600, ora tramitando na
2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, busca-se a declaração
de nulidade de Auto de Infração lavrado pelo Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis (Ibama). Em janeiro de
2012, ao analisar os pedidos de antecipação de tutela e de bloqueio liminar
de bens, chegou-se à conclusão de que a autora, a quem o Ibama imputou
a prática de infração ambiental consistente em expor à venda 148 itens de
artesanato confeccionados a partir de produtos da fauna silvestre, dificilmente teria capacidade financeira de pagar o valor da multa que lhe fora
aplicada (R$ 74.000,00).
Decidiu-se negar a antecipação da tutela pleiteada pela autora por
reputar ausentes seus requisitos autorizadores, mas foi deferida a indisponibilidade dos bens da autora e a inversão do ônus da prova. No entanto,
ponderou-se que a ultimação dos atos materiais tendentes a concretizar
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tais decisões deveria ser sobrestada até a realização de uma audiência de
conciliação entre as partes, pelos fundamentos que constaram na decisão:

[...] o valor da multa imposta à parte autora é relativamente alto, considerando sua atividade econômica, o que talvez dificulte sua cobrança
pela ré. Por outro lado, trata-se de conduta infratora das normas de
proteção ao meio ambiente não negada pela parte autora e que merece
reparação. Talvez, em um ambiente judicial voltado à conciliação, as
partes possam chegar a uma forma de reparação mais efetiva do dano
ambiental.

Buscar a solução do litígio em um ambiente decisório em que o próprio
litigante protagoniza o processo de solução de conflitos traz inegáveis vantagens. A experiência vem demonstrando que os mecanismos autocompositivos apresentam a virtude de não só eliminar mais
um processo dentre os milhares que se acumulam nas varas, mas,
também, a de solucionar o conflito social que subjaz à lide judiciária.
Muitas vezes o processo finda, mas não o conflito que lhe deu origem.
Quando as próprias partes envolvidas chegam, no exercício de sua
autonomia, a uma solução obtida por meio do diálogo, a probabilidade
de se alcançar a pacificação social se multiplica. É diferente da solução
adjudicada da sentença que o juiz impõe às partes, processo ao cabo
do qual uma das partes sempre sai insatisfeita, e, frequentemente,
ambas saem frustradas.
Ao meu sentir, portanto, a audiência de conciliação se apresenta como
uma oportunidade ímpar para que tanto as partes quanto o Poder
Judiciário contribuam mais efetivamente para a concretização tanto
da política pública de proteção ao meio ambiente quanto da política
nacional judiciária. Ambas são sumamente capitais para que se alcance
o desenvolvimento nacional a partir da construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, engajada na promoção do bem de todos, sem
pobreza, sem marginalização e sem desigualdades.
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No que diz respeito à política pública de proteção ao meio ambiente,
é de se destacar que a solução consensual dos processos envolvendo
infrações ambientais possibilita o resgate de dívidas praticamente
incobráveis, oriundos de Autos de Infração lavrado há vários e vários
anos (no presente caso, há quase 6 anos). Assim, ao invés de dívidas
permanentes, passa-se a contar com uma significativa arrecadação de
valores que permitirão incrementar o financiamento de outros programas de proteção ao meio ambiente ou, no caso de insolvência dos
infratores, com a aplicação de outro tipo de sanção que reverta em
algum benefício para o meio ambiente degradado.
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Para finalizar, cumpre aludir à atual política nacional judiciária, que
tem em mira não somente o fim do processo, mas também o fim do
conflito. Retirar demandas do sistema judiciário mediante uma rápida
solução de caráter autocompositivo é importantíssimo, porquanto a
eficiência operacional da Justiça é um dos objetivos estratégicos do
Poder Judiciário. Assim, concretiza-se o direito fundamental dos cidadãos à razoável duração do processo, a beneficiar não somente a
parte naquele processo específico, mas todos aqueles que venham a
necessitar da intervenção jurisdicional.  
Entretanto, o mais fundamental, a meu ver, é que a prática permanente
da conciliação impõe a reflexão sobre o fato, ordinariamente olvidado,
de que logo em sua primeira frase, a Constituição da República afirma
que a sociedade brasileira se pretende fraterna, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias. O que já constava em nossa Constituição
desde 1988 e que somente foi definido pela ONU onze anos mais tarde, na Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz, é
condizente com outro dos objetivos estratégicos do Poder Judiciário,
qual seja, o de propiciar não somente um acesso formal ao sistema
de justiça, mas também o de garantir o acesso a uma ordem jurídica
justa. Tal idéia foi recentemente retomada pelo Conselho Nacional de
Justiça, cuja Resolução 125, de 2010, objetiva consolidar uma política
pública permanente de tratamento adequado dos problemas jurídicos
e dos conflitos de interesses, mediante o incentivo e o aperfeiçoamento
dos mecanismos consensuais de solução de litígios. Então, não se trata
somente de uma solução rápida, mas, sobretudo, de se obter a melhor
solução. E é exatamente a decisão reconhecida como justa pelas partes
envolvidas que conduzirá à paz social, de modo que, juntos, alcançaremos o escopo político da jurisdição.
E nem se argumente que o poder público não pode transigir, eis que
a própria Procuradoria-Geral Federal já regulamentou o assunto mediante a edição da Portaria/PGF nº 915/09, que “Subdelega as competências de que trata a Portaria AGU nº 990, de 16 de julho de 2009,
autoriza a realização de acordos no âmbito da Procuradoria-Geral
Federal, estabelece seus limites de valor e dá outras providências para
a aplicação da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997.” Segundo seu
artigo 1º,
Os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal ficam
autorizados a realizar acordos ou transações, em juízo, para
terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), observados os seguintes limites de alçada:
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I - até 60 (sessenta) salários mínimos, pelos Procuradores Federais que atuam diretamente na causa;

II - até R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante prévia e expressa autorização dos Procuradores Seccionais e dos Chefes
de Escritório de Representação;
[...].

Observe-se que esses valores dizem respeito, segundo Parecer da Advocacia Geral da União, ao valor do acordo, e não ao valor da causa.

É o caso, portanto, de virem as partes litigantes à audiência de conciliação para tentarmos obter uma solução consensuada do conflito. Não
obtida esta, necessário se apresentará dar cumprimento às decisões
acima tomadas.
DECIDO

Diante de todo o exposto, DESIGNO audiência de conciliação para o dia
20/03/2012, às 14 horas, devendo o Procurador Federal comparecer,
caso repute necessário, munido da prévia e expressa autorização dos
Procuradores Seccionais e/ou do Chefe de Escritório de Representação,
nos termos do artigo 1º da Portaria/PGF nº 915/09.
Intimem-se, inclusive o Ministério Público Federal.

Entretanto, e para o caso de não se chegar a um acordo judicial, determino à Secretaria, desde já, que tome as providências necessárias
para tornar efetivas as seguintes decisões, que devem permanecer
sobrestadas até que se ultime a audiência de conciliação referida no
parágrafo anterior:
1) nego os pedidos de antecipação de tutela formulado pela parte autora;
2) defiro o pedido de inversão do ônus da prova;

3) defiro o pedido de indisponibilidade dos bens da autora, devendo-se,
para tanto, proceder à expedição de ofício comunicando a decretação
da indisponibilidade dos bens imóveis e móveis, até o limite de R$
74.000,00 (setenta e quatro mil reais, da parte autora (relacionada
com seu respectivo CPF/CNPJ):
3.1) ao DETRAN/MT;

3.2) aos cartórios de registro de imóveis de Cuiabá-MT e de Chapada
dos Guimarães-MT;
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4) determino a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que
disponibilize cópia da declaração de bens da parte autora (relacionada
com seu respectivo CPF/CNPJ);
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5) intime-se o Ministério Público Federal sobre a reconvenção, em
razão de sua natureza de ação civil pública.
Intimem-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2012.

Durante a audiência, depois de muitas discussões, chegou-se ao seguinte acordo, tal como se lê do termo de audiência:

Aberta a audiência, informou a Procuradora do IBAMA da impossibilidade de propor acordo, em razão de não possuir autonomia para tal
desiderato por tratar-se de direito indisponível, tratando-se do meio
ambiente. Possui autonomia apenas para o parcelamento da multa.
Quanto à possibilidade de conversão administrativa (projeto ambiental), para reparação do dano, também informou não ser possível por
não se tratar de dano direto ao meio ambiente. No entanto, após debate,
as partes chegaram a um consenso. A autora se compromete a trazer
aos autos projeto de reeducação ambiental, a ser executado no município de Chapada dos Guimarães, cuja viabilidade será analisada pelo
IBAMA. Alertou a Procuradora do IBAMA que a conversão se baseia no
valor nominal da multa constante do auto de infração de fls. 77, ou seja,
R$ 74.000,00. Quanto à recomposição do dano, requerida na reconvenção, a autora deverá apresentar um segundo projeto, contemplando
a recomposição do dano, que também passará pelo crivo do IBAMA a
sua viabilidade. Ficam, portanto, os autos suspensos pelo prazo de 120
(cento e vinte) dias, para a apresentação dos dois projetos pela parte
autora, podendo procurar Núcleo de Educação Ambiental do IBAMA
para orientações. Decorrido esse prazo, com ou sem os projetos, dê-se
vista dos autos ao IBAMA.

Depois disso, a parte-autora apresentou os projetos, o Ibama se manifestou tecendo uma série de considerações críticas e sugestões, e a última
movimentação processual de que se teve notícia foi a intimação da parte-autora para se manifestar sobre a apreciação do Ibama. Até a presente data,
portanto, não há como aferir se a adoção de técnicas conciliatórias realmente
levaram à composição consensual do conflito.

5 Conciliação em matéria de política pública de moradia:
processos envolvendo a CEF/Emgea

Os mutirões de conciliação que a Justiça Federal realiza para reduzir
o acervo de processos envolvendo a CEF e a Emgea se inserem no âmbi-
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to do Acordo de Cooperação Técnica concluído em março de 2011 entre a
Corregedoria Nacional de Justiça, a Corregedoria-Geral da Justiça Federal,
o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a Empresa Gestora de Ativos e a
Caixa Econômica Federal.
Tal acordo de cooperação foi firmado com o objetivo de propiciar um
ambiente adequado à realização de mutirões de conciliação para a solução de
litígios relativos a débitos de pessoas físicas oriundos de contratos firmados
no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Trata-se, portanto, de lides
que envolvem o direito fundamental à moradia, titularizado por todos os
cidadãos brasileiros em função de expressa norma constitucional.
E os juízes, enquanto agentes políticos da República, têm uma
significativa parcela de responsabilidade no que diz respeito à efetivação
dessa promessa, até hoje não cumprida, da modernidade no plano da
vida concreta das pessoas, sobretudo daquelas mais vulneráveis social e
economicamente.
Nas Semanas de Conciliação, a Justiça Federal tem a oportunidade de
solucionar definitivamente conflitos que foram judicializados há 10, 15 anos
e que, até hoje, o Poder Judiciário não conseguiu concluir. Considerando que
se trata de questões envolvendo a moradia das famílias, os juízes e servidores
envolvidos podem ter a grata satisfação de observar que as partes entraram
nas mesas de conciliação como mutuárias, ou pior, ocupantes, para delas
saírem como proprietárias de suas casas.
As Semanas Nacionais de Conciliação se apresentam como uma
oportunidade ímpar para que a Justiça Federal contribua mais efetivamente
para a concretização tanto da política pública de moradia quanto da política
nacional judiciária. Ambas são sumamente capitais para que se alcance o
desenvolvimento nacional a partir da construção de uma sociedade livre,
justa e solidária, engajada na promoção do bem de todos, sem pobreza, sem
marginalização e sem desigualdades.
No que diz respeito à política pública de moradia, é de se destacar
que a solução consensual dos processos envolvendo o Sistema Financeiro
de Habitação, em primeiro lugar, transforma mutuários e ocupantes em proprietários dos imóveis em que residem com suas famílias. Em segundo lugar,
a conciliação nesses conflitos possibilita o resgate de dívidas praticamente
incobráveis, oriundas de contratos cuja gestão a Caixa Econômica Federal já
havia, inclusive, repassado à Emgea. Assim, em vez de dívidas permanentes,
passa-se a contar com uma significativa arrecadação de valores, que permi54
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tirá incrementar o financiamento de outros programas de moradia social, a
exemplo do “Minha Casa, Minha Vida”.
Além dos mutirões de conciliação, os juízes federais concretizam uma
política judiciária que faz da conciliação uma constante nas varas federais.
Foi o caso dos autos 2008.36.00.006347-5, em trâmite na 2ª Vara Federal
da Seção Judiciária de Mato Grosso, em que o MPF requer o cumprimento
provisório de sentença obtida em ação civil pública movida contra a CEF/
EMGEA. Na decisão em que designei audiência de conciliação, consignei que:
A sentença (fls. 49/82, 10/09/2007) condenou as rés a oferecer, aos
ocupantes e ex-proprietários de imóveis arrematados, adjudicados ou
recebidos em pagamento no Estado de Mato Grosso, um programa de
arrendamento imobiliário especial (PAR-E), nos termos do artigo 38,
§ 2º, da Lei nº 10.150/00.
Após sua prolação, as partes firmaram acordo extrajudicial para seu
cumprimento (fls. 96/101, 19/05/2008).

Documentos acostados aos presentes autos (fls. 102/564) noticiam as
ações da CEF/EMGEA no sentido de cumprir o acordo firmado com o MPF.
Em 20/10/2009, o MPF peticionou informando ao juízo o descumprimento do acordo [...].

Sobreveio, então, aos 03/11/2010, o provimento da apelação cível nº
200536000179338/MT, interposto pelas rés, para reformar a sentença
e julgar improcedentes todos os pedidos iniciais (fls. 904/920), por
entender o Tribunal Regional Federal da 1ª Região que:
[...] Os dizeres do caput do art. 38 da Lei nº 10.150/2000
traduzem mera faculdade às instituições financeiras, não
sendo possível sua evocação para se assegurar suposto direito subjetivo dos ocupantes dos imóveis retomados por
inadimplência [...].

Instada por este Juízo (fls. 899/900), a CEF/EMGEA se manifestou (fls.
902/903) sobre o provimento da apelação cível nº 200536000179338/
MT, afirmando e requerendo que: [...] ratifica os termos em que se manifestou anteriormente (fls. 833/836), tendo em vista a demonstração
de que vem cumprindo a sentença e o acordo com o MPF.
É o que basta a relatar. DECIDO.

[...] o acordo firmado pelas partes deve ser cumprido independentemente da decisão que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região tomará em
relação aos Embargos de Declaração opostos pelo MPF e independen-
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temente também da eventual interposição de recursos extraordinários
(em sentido amplo).
2) Da vedação constitucional ao retrocesso social

A CEF/EMGEA se obrigou a oferecer PAR-E não apenas perante o MPF
e este juízo, mas, sobretudo, firmou compromisso com toda a sociedade matogrossense, ao deflagrar medidas tendentes a implementar
a referida modalidade de arrendamento.

Se é verdade que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região reformou
a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação
civil pública com fundamento em que [...] Os dizeres do caput do art.
38 da Lei nº 10.150/2000 traduzem mera faculdade às instituições
financeiras, não sendo possível sua evocação para se assegurar
suposto direito subjetivo dos ocupantes dos imóveis retomados
por inadimplência [...], não é menos verdadeiro que a CEF/EMGEA
usou de sua faculdade e tomou medidas concretas para implementar
o disposto no referido dispositivo legal. Em assim agindo, transformou
o que a lei estabeleceu como mera faculdade em obrigação juridicamente exigível.
Observe-se, inclusive, que as rés jamais negaram estar cumprindo o
acordo, pois até mesmo em manifestação posterior à reforma da sentença pela apelação cível nº 200536000179338/MT (fls. 899/900),
afirmaram sua intenção de honrar as obrigações a que se vincularam
no livre exercício de sua discricionariedade. Ou seja, as rés utilizaram
a faculdade que a Lei nº 10.150/2000 lhe conferiu e transformaram o
que era mera possibilidade em obrigação jurídica. Poderiam não ter
oferecido o referido programa, mas ao oferecerem-no a todos, vincularam-se juridicamente a essa ação, que não pode retroceder sem violar
direitos fundamentais dos cidadãos matogrossenses.
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Firmando o acordo, a CEF/EMGEA atuou no sentido de concretizar o
direito fundamental social à moradia, em consonância com seu papel
institucional de, enquanto gestora do patrimônio do FGTS, oportunizar
às pessoas pobres o acesso à habitação. Assim agindo, a CEF/EMGEA
atuou efetivamente como um “banco que acredita nas pessoas”. Com
atitudes como essa, a CEF/EMGEA mostra ser verdadeira, e não mera
estratégia mercadológica, sua apresentação à sociedade como “uma
empresa 100% pública que atende não apenas clientes bancários, mas
todos os trabalhadores formais do Brasil” e que, “Ao priorizar setores
como habitação [...], exerce um papel fundamental na promoção do
desenvolvimento urbano e da justiça social do país, além de contribuir
para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda.”
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Atuando para cumprir o acordo, a CEF/EMGEA demonstrou valorizar
sua missão de “Atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento
sustentável do País, como instituição financeira, agente de políticas
públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro.”16
Isso demonstra que a CEF/EMGEA não é uma pessoa jurídica de direito
privado qualquer: qualifica-se como agente econômico dotado de grande importância estratégica na execução da política pública de moradia,
sendo parceira privilegiada do Estado brasileiro na concretização da
promessa constitucional relativa à moradia.
No presente feito, tenho que a solução que melhor conduzirá à efetivação do direito social fundamental à moradia é a que impede que a
CEF/EMGEA volte atrás no compromisso que assumiu, perante as classes
mais pobres da sociedade matogrossense, de implementar o PAR-E. E
mais: sendo o “princípio da democracia econômica e social” um elemento
essencial de interpretação, não vislumbro outra solução constitucionalmente adequada ao presente caso, eis que a única atitude da CEF/EMGEA
que reputo válida e conforme à Constituição da República de 1988 é a
voltada ao cumprimento do acordo (CANOTILHO, 1993, p. 470). E o
fundamento que sustenta tal entendimento reside, nuclearmente, em um
dos corolários do “princípio da democracia econômica e social”, qual seja,
o “princípio do não retrocesso social” que a Constituição da República
de 1988 dirigiu aos agentes públicos e privados, sejam legisladores ou
executores de políticas sociais. Vedar o retrocesso social equivale a dizer
que os direitos sociais, “uma vez alcançados ou conquistados, passam
a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito
subjectivo.” Ainda segundo Canotilho (1993, p. 468-470), o princípio
justifica os limites opostos ao legislador, que não pode diminuir os direitos adquiridos sob pena de violação ao “princípio da protecção da
confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito económico, social e
cultural [...]. O reconhecimento desta protecção de ‹‹direitos prestacionais de propriedade›› subjectivamente adquiridos, constitui um limite
jurídico do legislador e, ao mesmo tempo, uma obrigação de prossecução
de uma política congruente com os direitos concretos e expectativas
subjectivamente alicerçadas.”
Com efeito, a Constituição da República de 1988 prescreve que o Estado brasileiro não pode proteger menos do que já protege, tampouco
está autorizado a diminuir ou nulificar direitos anteriormente já assegurados. A proibição impede o retrocesso, ou seja, veda a redução
no grau de concretização de um direito social, apresentado-se como

www.caixa.gov.br.

57

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

um obstáculo à liberdade de conformação do legislador e do executor
das políticas públicas já delineadas.

O princípio constitucional implícito da vedação do retrocesso social
decorre, dentre outros, do princípio da confiança e do princípio da segurança jurídica, em uma demonstração da complementaridade entre
direitos fundamentais individuais e direitos fundamentais sociais. Bem
se percebe, assim, a estreita interdependência entre Estado de Direito
e Estado Social. Com Sarlet (2009, p. 433) concordamos quando diz
que, “de há muito [...] se enraizou a idéia de que um autêntico Estado
de Direito é sempre também [...], um estado da segurança jurídica”.
Para o autor, a segurança jurídica
“se encontra umbilicalmente vinculada também à própria noção
de dignidade da pessoa humana. [...] a plena e descontrolada
disponibilização dos direitos e dos projetos de vida pessoais por
parte da ordem jurídica acabaria por transformar [seus titulares
e autores] em simples instrumento da vontade estatal, sendo,
portanto, manifestamente incompatível mesmo com uma visão
estreitamente kantiana da dignidade” (SARLET, 2009, p. 434).

Na proibição do retrocesso, importa “saber se e até que ponto pode o
legislador infraconstitucional (assim como os demais órgãos estatais,
quando for o caso) voltar atrás no que diz com a implementação dos
direitos fundamentais sociais [...], ainda que não o faça com efeitos
retroativos e que não esteja em causa uma alteração do texto constitucional” (SARLET, 2009, p. 436). De acordo com o princípio da vedação
do retrocesso, os órgãos estatais (legislador e demais atores estatais)
encontram-se sujeitos a uma certa vinculação em relação aos atos anteriores. Observe-se que o autor que vem de ser citado enfatiza que o
princípio da vedação do retrocesso é dirigido não somente ao legislador
ordinário, mas também aos demais órgãos estatais, já que “medidas
administrativas [...] também podem atentar contra a segurança jurídica
e a proteção de confiança” (SARLET, 2009, p. 448). (Grifo nosso.)
Por isso, não se sustenta a objeção segundo a qual a proibição do retrocesso somente se dirige ao legislador e que, portanto, a conduta
da CEF/EMGEA não poderia ser a ele conformada. É que, na esteira
da lição de Sarlet,
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“é preciso enfatizar [...] que a vinculação isenta de lacunas do
poder público aos direitos fundamentais, implica [...] que não
apenas o legislador [...], mas também os órgãos executivos, em
especial no campo das políticas públicas e sua execução, esteja
vinculado à proibição de retrocesso e sujeito, portanto, ao con-
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trole dos seus atos com base também neste princípio” (SARLET,
2009, p. 452).

Não se argumente, também, que a obrigação a que a CEF/EMGEA se
comprometeu no acordo firmado com o MPF não atinge o núcleo essencial do direito fundamental à moradia, como elemento argumentativo tendente a afastar o princípio da vedação do retrocesso social.
No caso específico, a oferta do PAR-E objetiva, justamente, evitar que
os moradores de habitações populares há anos, décadas no mais das
vezes, venham a ser retirados de suas casas. Portanto, não ofertar o
programa implica na possível perda da única moradia familiar e acarreta, sim, a real possibilidade de esvaziamento do núcleo essencial do
direito social à moradia.

Entendo, nesse sentido, que a CEF/EMGEA, por ser agente econômico
parceiro do poder público na execução da política de moradia para
pessoas de baixa renda, encontra-se incumbida do “dever permanente
de desenvolvimento e concretização eficiente dos direitos fundamentais” e “não pode [...] suprimir pura e simplesmente ou restringir de
modo a invadir o núcleo essencial do direito fundamental ou atentar,
de outro modo, contra as exigências da proporcionalidade” (SARLET,
2009, p. 448).
Assim, concluo que o pretendido descumprimento do acordo por parte
da CEF/EMGEA (deixar de oferecer o PAR-E que já foi oferecido) é medida retrocessiva repelida pelo princípio da vedação do retrocesso por
atingir o núcleo essencial do direito fundamental social à moradia. A
CEF/EMGEA, como qualquer outro agente envolvido na concretização
da política pública de moradia,
“não pode, uma vez concretizado determinado direito social
[...], mesmo com efeitos meramente prospectivos, voltar atrás
e, mediante uma supressão ou mesmo relativização [...], afetar o
núcleo essencial legislativamente concretizado de determinado
direito social constitucionalmente assegurado. [...] é em primeira
linha o núcleo essencial dos direitos sociais que vincula o poder
público no âmbito de uma proteção contra o retrocesso e que,
portanto, encontra-se protegido” (SARLET, 2009, p. 452).

Com fundamento nas considerações acima delineadas, indefiro o pedido da CEF/EMGEA (fls. 902/903) no sentido da extinção do presente
feito e determino seu prosseguimento. Determino, também, que a CEF/
EMGEA continue atuando no sentido de cumprir o acordo firmado com
o MPF (fls. 96/101).
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Admito a inclusão do Movimento dos Mutuários da Habitação (MOVHAB) na lide, no pólo ativo, na condição de assistente, tendo em vista
se tratar de ator social que pode trazer importante contribuição para a
solução do conflito, notadamente pela facilidade de interlocução com
eventuais interessados em participar do PAR-E.

3) Do estabelecimento consensuado de um cronograma de trabalho que
efetive o PAR-E

Antes de analisar os pedidos formulados pelo MPF às fls. 571 e pelo
MOVHAB às fls. 863/864, reputo indispensável promover uma audiência com a presença dos integrantes da presente lide (CEF/EMGEA,
MPF e MOVHAB) para que se elabore, conjuntamente, um cronograma
de trabalho que resulte na efetivação do PAR-E.

Buscar a solução do litígio em um ambiente decisório em que o próprio
litigante protagoniza o processo de solução de conflitos traz inegáveis vantagens. A experiência vem demonstrando que os mecanismos autocompositivos apresentam a virtude de não só eliminar mais
um processo dentre os milhares que se acumulam nas varas, mas,
também, a de solucionar o conflito social que subjaz à lide judiciária.
Muitas vezes o processo finda, mas não o conflito que lhe deu origem.
Quando as próprias partes envolvidas chegam, no exercício de sua
autonomia, a uma solução obtida por meio do diálogo, a probabilidade
de se alcançar a pacificação social se multiplica. É diferente da solução
adjudicada da sentença que o juiz impõe às partes, processo ao cabo
do qual uma das partes sempre sai insatisfeita, e, frequentemente,
ambas saem frustradas.
Ao meu sentir, portanto, a audiência de conciliação se apresenta como
uma oportunidade ímpar para que tanto as partes quanto o Poder
Judiciário contribuam mais efetivamente para a concretização tanto
da política pública de moradia quanto da política nacional judiciária.
Ambas são sumamente capitais para que se alcance o desenvolvimento
nacional a partir da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, engajada na promoção do bem de todos, sem pobreza, sem
marginalização e sem desigualdades.
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No que diz respeito à política pública de moradia, é de se destacar
que a solução consensual desse processo envolve centenas de pessoas
econômica e socialmente vulneráveis que experimentam a precariedade de uma promessa constitucional jamais cumprida. Assim, ao invés
de ocupantes, essas pessoas podem vir a se tornar proprietárias das
casas em que moram, com o que a atuação da CEF/EMGEA (2012) no
sentido da promoção “do desenvolvimento urbano e da justiça social,
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além de contribuir para melhorar a vida das pessoas, principalmente
as de baixa renda”, coincidirá com os objetivos fundamentais da República: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir
o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º da Constituição
da República de 1988).
[...]

É o caso, portanto, de virem as partes litigantes a uma audiência para
tentarmos chegar, consensuadamente, a um cronograma de trabalho
que finde o presente conflito. Caso resulte infrutífera a tentativa, apreciarei os pedidos formulados pelo MPF (fls. 571) e pelo MOVHAB (fls.
863/864), de modo a determinar o modo como a CEF/EMGEA deverá
cumprir sua obrigação de implementar, efetivamente, o PAR-E.
DECIDO

Diante de todo o exposto, admito a inclusão do MOVHAB como assistente do autor e designo audiência para estabelecer, consensuadamente, cronograma de trabalho para implementação do PAR-E para o dia
27/03/2012, às 15 horas e 30 minutos, devendo o Advogado da CEF/
EMGEA comparecer, caso repute necessário, acompanhado de preposto
munido dos necessários poderes para contrair obrigações.
Intimem-se.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2012.

O termo de audiência de conciliação noticia que o encontro entre as
partes e o juízo foi produtivo e retomou as tratativas para dar prosseguimento ao processo e cumprir, de modo consensual, o quanto foi acordado.
No termo, ficou consignado o seguinte:
[...] Aberta a audiência, a CEF/EMGEA esclareceu que:

1) o acordo de que trata a presente demanda (fls. 96/101, firmado
aos 19/05/2008) se limita, atualmente, ao universo de imóveis relacionados às fls. 1022/1023 dos autos;

2) o problema da restrição cadastral foi resolvido nos seguintes termos: o fato de o ocupante/morador do imóvel ter alguma informação
negativa nos cadastros de restrição ao crédito não será óbice à contratação mediante o parcelamento, salvo se a restrição cadastral constar
do CADIN; e
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3) a caução poderá ser dispensada mediante solicitação do proponente
e desde que demonstrada sua incapacidade financeira para suportar
o ônus;
4) nos imóveis de propriedade da CEF é possível o parcelamento no
prazo de até 240 meses; no entanto, em relação aos imóveis de propriedade da EMGEA, o parcelamento se limita a 60 meses; e

5) o fator redutor se aplica sempre, entre o percentual mínimo de
10% e o percentual máximo de 60%, de acordo com a situação de cada
imóvel.

Decidiu-se que a CEF/EMGEA se manifestará, no prazo de 5 dias, sobre
a possibilidade de se oferecer o PAR-E às pessoas que não cumprirem
os requisitos para a contratação pela modalidade VDO.
Pela douta Magistrada foi, então, dito: “Após a juntada da aludida manifestação, manifeste-se o MPF sobre os esclarecimentos constantes
dos itens 1 a 5, acima, e sobre a manifestação da CEF no prazo de 20
dias. Sai a parte ré intimada.”

Depois dessa audiência de conciliação, já houve outras em que as
partes apresentam uma à outra o que vêm fazendo para findar esse processo.
Entendo que o caso que venho de narrar deve ser de conhecimento
dos atores do sistema jurídico, por trazer a peculiaridade de, mesmo com um
acórdão favorável, a CEF/Emgea ter aceitado continuar fazendo sua parte
para cumprir os termos do quanto acordado com o MPF. Ou seja, a própria
parte litigante entendeu que a lógica do litígio não era a mais adequada para
o caso concreto.

6 Considerações finais

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região participou de todas as edições da Semana Nacional de Conciliação, desde que, em 2006, a ministra Ellen
Gracie lançou o Dia Nacional da Conciliação. Além disso, os juízes federais
utilizam as técnicas de conciliação e mediação todos os dias, ao longo de
todo o ano judiciário, na condução de seus processos.
O ambiente decisório, em que a própria parte litigante protagoniza
o processo de solução de conflitos, traz inegáveis vantagens. A experiência vem demonstrando que os mecanismos autocompositivos apresentam
a virtude de não só eliminar mais um processo entre os milhares que se
acumulam nas varas (“fundamento funcional” das vias conciliativas, com
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suas motivações “eficientistas”, GRINOVER, 2007, p. 2-3), mas, também,
de solucionar o conflito social que subjaz à lide judiciária. Muitas vezes, o
processo finda, mas não o conflito que lhe deu origem. Quando as próprias
partes envolvidas chegam, no exercício de sua autonomia, a uma solução
obtida por meio do diálogo (“fundamento político” das vias conciliativas,
relativo ao “aspecto de participação popular na administração da justiça”,
GRINOVER, 2007, p. 4), a probabilidade de se alcançar a pacificação social
se multiplica (“fundamento social” dessas alternativas à heterocomposição,
GRINOVER, 2007, p. 3). É diferente da solução adjudicada da sentença que
o juiz impõe às partes, processo ao cabo do qual uma das partes sempre sai
insatisfeita e, frequentemente, ambas saem frustradas.
Retirar demandas do sistema judiciário mediante uma rápida solução de caráter autocompositivo é importantíssimo, porquanto a eficiência
operacional da Justiça é um dos objetivos estratégicos do Poder Judiciário
(fundamento funcional). Assim, concretiza-se o direito fundamental dos
cidadãos à razoável duração do processo, a beneficiar não somente a parte
naquele processo específico, mas todos aqueles que venham a necessitar da
intervenção jurisdicional.
Entretanto, a ênfase deve recair nos fundamentos social (pacificação
social) e político (participação popular na administração da justiça) dessas alternativas à heterocomposição. Privilegiar os mecanismos autocompositivos
de solução de controvérsias impõe a reflexão sobre o fato, ordinariamente
olvidado, de que, logo em sua primeira frase, a Constituição da República
afirma que a sociedade brasileira se pretende fraterna, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. O que já constava em nossa Constituição desde 1988
e que somente foi definido pela ONU, onze anos mais tarde, na “Declaração
e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz”, é condizente com outro
dos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, qual seja, o de propiciar não
somente um acesso formal ao sistema de justiça, mas também o de garantir
o acesso a uma ordem jurídica justa. Tal ideia, recentemente retomada pelo
Conselho Nacional de Justiça pela Resolução 125/2010, objetiva consolidar
uma política pública permanente de tratamento adequado dos problemas
jurídicos e dos conflitos de interesses, mediante o incentivo e o aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios. Então, não se trata
somente de adotar uma solução rápida, mas, sobretudo, de se obter a melhor
solução, qual seja, aquela reconhecida como justa pelas partes envolvidas
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e que, exatamente por isso, conduza à paz social e, assim, seja alcançado o
escopo político da jurisdição.
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Tutela antecipada — o principal trabalho do juiz cível
Cesar Augusto Bearsi1

1 Introdução
O processo civil moderno está mergulhado em décadas de teorias
cerebrinas, que, apesar de bem intencionadas em alcançar um perfeito devido
processo, com contraditório e ampla defesa, acabaram por transformar o
instrumento num fim em si mesmo, a ponto de ele ser quase um empecilho
à própria garantia real dos direitos.
Isto é sentido pela sociedade em tal nível, que foi feita uma emenda
constitucional para incluir a razoável duração do processo como um dos
direitos fundamentais. Diz o art. 5º da Constituição em um de seus incisos:
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional  45, de 2004.)

Evidente a ilogicidade da situação, pois um instrumento criado para
garantir que os conflitos sejam resolvidos, dando a cada um o que é seu, não
pode durar 10 anos ou mais. Nesse tempo, a vida das pessoas envolvidas já
se transformou, aquilo que seria importante agora é passado distante e se
consolidou para o bem ou para o mal, vindo o julgamento tardio, muitas vezes, até a piorar a situação, pois quebra a estranha segurança jurídica criada
pela lentidão do processo civil, que permitiu que os fatos se petrificassem
no seu estado natural, justo ou injusto, porém estável.
Os sinais de falência desse sistema estão visíveis a todo o tempo, bastando ressaltar a própria ênfase exagerada que hoje é dada para a conciliação,
instrumento importante sim, porém mal compreendido e que realmente não
seria o objetivo principal do Judiciário e do processo civil, considerando que
estes existem exatamente para compor forçadamente aquilo que as partes
já não acertaram por sua vontade. Se era possível o acordo de vontades, as
partes nem deveriam ter usado o Judiciário. A conciliação tem sido promo1
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vida mais para diminuir a carga de trabalho do que realmente como uma
cultura das pessoas em geral, um trabalho prévio de negociação, que deveria
ser feito por elas próprias e seus advogados antes de usar o processo civil.
O cenário é ruim e não vai longe até que a população comece a se
questionar sobre a necessidade de manter uma máquina cara como a judiciária e seu instrumento de trabalho, o processo civil, sem efetividade
social alguma. Observem-se os ataques constantes da imprensa contra o
Judiciário, muitas vezes feitos com fundamento e propriedade diante da
caótica situação.
Brilha aí, porém, um instituto que, como a conciliação, surgiu no verdadeiro desespero de se dar efetividade ao processo, desafogando-o do mar
de teorias sem praticidade em que pseudocientistas do direito processual o
mergulharam. Cuida-se de um instituto que não é isento de máculas e críticas,
pois, já em primeira vista, parece sacrificar o contraditório e a ampla defesa
prévios, abrindo margem para injustiças criadas por julgamentos atropelados. Ao mesmo tempo, é a única esperança atual de um processo civil falido,
desde que o instituto seja bem manejado, com pleno conhecimento de suas
regras e com grande ponderação em cada caso concreto.
Seu nome: tutela antecipada.
Nessas linhas, buscaremos verificar sua regra matriz atual, criticando
e propondo seu correto manejo, bem como as mudanças legislativas que
poderiam torná-lo ainda mais eficaz, mais socialmente útil.
Antes, porém, cabem, pela sua expressividade, as palavras de Marinoni (2010):
Em um determinado momento o processualista acordou e observou
que a Justiça Civil era elitista — porque estava afastada da grande
maioria da população, que por várias razões evitava de recorrer ao
Poder Judiciário — e inefetiva, já que não cumpria aquilo que prometia,
principalmente em virtude da sua lentidão.

2 Regra matriz
O centro da tutela antecipada no processo civil positivo brasileiro
está no art. 273 do Código de Processo Civil:
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parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde
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que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da
alegação e: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994.)

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
(Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994.)

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994.)

§ 1º Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e
preciso, as razões do seu convencimento. (Incluído pela Lei nº 8.952,
de 13.12.1994.)
§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo
de irreversibilidade do provimento antecipado. (Incluído pela Lei nº
8.952, de 13.12.1994.)
§ 3º A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4º e 5º,
e 461-A. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002.)
§ 4º A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. (Incluído pela Lei nº 8.952,
de 13.12.1994.)

§ 5º Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo
até final julgamento. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994.)
§ 6º A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou
mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002.)

§ 7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência
de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos
pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002.)

A regra, em leitura primeira, é cheia de significado prático, uma luz
no processo civil, mas é melhor uma segunda leitura, ponto a ponto, que
fará surgirem alguns questionamentos e permitirá melhor compreensão
de seu uso concreto.
2.1 Requerimento da parte

O primeiro ponto que salta aos olhos é a necessidade de requerimento
da parte, o qual vem ligado a teorias antigas e solidificadas sobre a inércia
do julgador e sua imparcialidade.
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Na prática, porém, a regra se traduz em algo bem menos nobre do que
as teorias que a fundamentam, ou seja, aquele que tem um bom advogado
faz o pedido adequado e oportuno; quem não pode pagar, fica contente se o
profissional souber escrever, e o magistrado fica impotente, mesmo percebendo que algo poderia ser feito em favor daquela pessoa.
Ocorre que imparcialidade do juiz não deve significar apatia do juiz.
O julgamento realmente não ficaria contaminado em nada se fosse permitida
a análise de ofício, pois o juiz já foi provocado pelo simples ajuizamento da
ação. A inércia acabou no momento em que a lide foi trazida ao Judiciário
e, a partir daí, qualquer exigência de novos requerimentos para repisar a
necessidade de tutela são apenas burocracia sem sentido.
A regra que exige o requerimento da parte vem, na verdade, impor
dois pedidos, vale dizer, a pessoa já pede a tutela ao Judiciário pelo mero
ajuizamento de sua ação, mas ainda tem de pedir de novo para que se analise
mais rápido, se analise ao início.
No que exatamente isto colabora para a imparcialidade, a distância
das partes etc.? Creio que em nada, pois é de uma obviedade imensa a ideia
de que, no pedido inicial, já está contido o pensamento de que a parte quer
uma providência judicial o mais rápido possível, ela quer a solução eficaz de
seu problema e, a partir daí, cabe naturalmente ao juiz dar a tutela adequada,
inclusive escolhendo, ponderando, se deve ser antecipada ou não.
Figure-se a situação comum de inexistência de prova inequívoca ao
início da demanda. No curso do processo, as provas vão sendo produzidas,
um testemunho aqui, uma perícia ali.
Quando exatamente deve o advogado pedir pela primeira vez ou
reiterar o pedido? A cada nova prova pode ele tentar e, não conseguindo,
entulhar os tribunais com mais agravos?
Por que simplesmente não se deixa ao julgador o que é de seu mister
natural, ou seja, quando ele entender que a prova é suficiente, estando presentes os demais requisitos que analisaremos linhas adiante, deferirá a tutela.
Assim procedem países que estão em um nível de civilização de primeiro mundo, deixando o juiz livre e com poderes suficientes para garantir
a efetividade do direito, abrindo-se a janela aqui para a notícia de direito
comparado, trazida por João Batista Lopes (2009):
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jurisdicional. Vigora, assim, em sua plenitude, o poder geral de cautela.
Os embaraços criados à atuação jurisdicional são severamente punidos
com fundamento no contempt of Court (desprezo à Corte).

Realmente não há razão séria para a exigência deste requisito, fruto
de exagero teórico. A parte pediu a solução do conflito por meio do ajuizamento de uma ação, a partir daí o Judiciário decidirá o que, quando e como
se fará, sendo que qualquer coisa a mais é excesso burocrático.

Aliás, o artigo mesmo se contraria, pois, no § 4º, permite que a tutela
antecipada seja revogada ou modificada de ofício. Ora, onde está a propalada
inércia aí, por que motivo sério aqui pode ser dada uma prestação judicial
sem pedido de ninguém, se, para conceder inicialmente, se exigiu tal pedido?
O certo é se considerar o pedido feito, como já repisado aqui, pelo simples
ajuizamento da ação, o qual deve ser lido em consonância com o significado
prático do trabalho judicial como sendo: “— Preciso de ajuda, me dê uma
prestação judicial adequada, não só em conteúdo e forma, mas também em
tempo útil”.
Observadas essas razões, tenho que andaria bem a norma se esta
regra fosse extirpada no futuro, permitindo-se a análise sem necessidade
de provocação da parte.

Até que isso ocorra, porém, o pensamento dominante ainda é o de
se exigir o prévio requerimento para análise da antecipação de tutela, o que
vem corporificado em recente acórdão do c. STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA
ANTECIPADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL AUSENTE.
1. Ambas as espécies de tutela — cautelar e antecipada — estão inseridas no gênero das tutelas de urgência, ou seja, no gênero dos provimentos destinados a tutelar situações em que há risco de comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional a ser outorgada ao
final do processo.
2. Dentre os requisitos exigidos para a concessão da antecipação dos
efeitos da tutela, nos termos do art. 273 do CPC, está o requerimento
da parte, enquanto que, relativamente às medidas essencialmente
cautelares, o juiz está autorizado a agir independentemente do pedido
da parte, em situações excepcionais, exercendo o seu poder geral de
cautela (arts. 797 e 798 do CPC).
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3. Embora os arts. 84 do CDC e 12 da Lei 7.347/85 não façam expressa
referência ao requerimento da parte para a concessão da medida de
urgência, isso não significa que, quando ela tenha caráter antecipatório, não devam ser observados os requisitos genéricos exigidos pelo
Código de Processo Civil, no seu art. 273. Seja por força do art. 19 da
Lei da Ação Civil Pública, seja por força do art. 90 do CDC, naquilo que
não contrarie as disposições específicas, o CPC tem aplicação.
4. A possibilidade de o juiz poder determinar, de ofício, medidas que
assegurem o resultado prático da tutela, dentre elas a fixação de astreintes (art. 84, §4º, do CDC), não se confunde com a concessão da
própria tutela, que depende de pedido da parte, como qualquer outra
tutela, de acordo com o princípio da demanda, previsto nos art. 2º e
128 e 262 do CPC.
5. Além de não ter requerido a concessão de liminar, o MP ainda deixou expressamente consignado a sua pretensão no sentido de que a
obrigação de fazer somente fosse efetivada após o trânsito em julgado
da sentença condenatória.
6. Impossibilidade de concessão de ofício da antecipação de tutela.

7. Recebimento da apelação no efeito suspensivo também em relação
à condenação à obrigação de fazer.
8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1178500/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 04/12/2012, DJe 18/12/2012.)

2.2 Prova inequívoca

Superada a questão do inútil duplo requerimento (ajuizar ação +
pedir antecipação = pedir 2x a prestação jurisdicional), vamos entrar nos
requisitos propriamente ditos, aquilo que o juiz deve observar na construção
de seu raciocínio contra ou a favor da antecipação.
O primeiro requisito é a presença de prova inequívoca, que deve ser
interpretada simplesmente como prova convincente e que aponte para um
rumo seguro. Ela é o prisma pelo qual se olham os fatos narrados na causa
de pedir.
A palavra “inequívoca”, usada no texto, deve ser entendida com
temperamento, pois não se trata de uma prova completa, como no mandado de segurança, com sua extremada exigência de prova documental
pré-constituída.
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O objetivo da norma é apenas o de que não seja suficiente a mera
versão dos fatos contada pela parte, pedindo-se um lastro em documentos
ou mesmo dados técnicos extrajudiciais.
Dentro das provas usuais em processo civil, pode-se dizer que, nesta
fase, o mais comum serão os documentos, aí incluídas fotos, filmagens, gravação de sons e mídias modernas em geral, mas também é perfeitamente
possível aceitarem-se perícias extrajudiciais, como laudos médicos, cálculos
de contador habilitado e congêneres.
Aliás, o CPC contém regra expressa, que tem sido pouco usada pelo
medo de fraudes, mas que deveria ser acolhida com mais carinho, até pela
dificuldade extrema de se encontrarem profissionais dispostos a realizar
perícias nas seções e subseções mais distantes dos grandes centros, piorando
a situação quando se trata de justiça gratuita.
A regra a que me refiro e que pode ser recebida como componente
da prova inequívoca é a do art. 427 do CPC:

Art. 427. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na
inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.
(Redação dada pela Lei  8.455, de 24/08/1992.)

A propósito, há processos que demoram mais de ano apenas nesta
fase, seja pela dificuldade de achar profissionais, seja pela dificuldade da
perícia em si. Esse tempo seria abreviado se o dispositivo em questão fosse
usado com mais frequência, deixando-se a perícia judicial apenas para as
situações em que são apresentados pareceres e dados técnicos conflitantes
pelas partes, extrapolando o conhecimento do juiz em saber qual deles é o
correto.
Das provas tradicionais, apenas a testemunhal é que se revela de
difícil aceitação, pois testemunho propriamente dito só se terá quando for
trazido como prova emprestada de outro feito ou no caso de cautelares de
produção antecipada de prova, bem como justificação.
Já o que se assemelha a testemunho, e com certa frequência as partes tentam apresentar como prova junto da inicial, são meras declarações
extrajudiciais.
Elas, no entanto, não são realmente prova de nada, muito menos
prova inequívoca, sendo importante lembrar que o CPC dita:
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Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação
ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas
não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o
ônus de provar o fato.

A exceção ao que se disse vem apenas na forma de prova testemunhal
produzida em justificação ou cautelar de antecipação de provas.
Resume-se, então, a base física da prova inequívoca, usualmente, a
documentos escritos, fotos, vídeos, gravações, pareceres e dados técnicos,
podendo surgir excepcionalmente a produção antecipada da prova testemunhal. Se deles se puder extrair uma história que combine com a versão dada
pelo autor na causa de pedir, se terá a prova inequívoca.
Um exemplo comum que aqui cairia bem seria o do auxílio-doença.
O pensamento tradicionalista, ao qual já sucumbi no passado, seria o
de negar a antecipação de um auxílio-doença até que perícia judicial pudesse
comprovar a existência do problema médico impeditivo do trabalho.
O art. 427 do CPC, porém, dá plena base para que se aceite o parecer/
laudo de um médico particular, não se devendo presumir que o médico,
por não ser perito judicial, cometerá o crime de emitir um atestado falso.
A presunção é ao contrário, presume-se que o médico cumprirá seu papel,
merecendo confiança o seu atestado/parecer.
A clareza da situação é ainda maior quando se tratar de médico de
hospital público, atendendo ao SUS, já que, como servidor público, é merecedor de plena fé, sendo hipótese de nenhuma probabilidade a de que uma
pessoa pobre, usuária da saúde pública, terá dinheiro para corromper o
médico servidor, visando obter um benefício previdenciário, que, muitas
vezes, gira em torno do salário-mínimo. É possível, mas nada provável, e
nisto consiste a inequivocidade da prova representada pelo laudo médico
aí emitido, mais do que apto a fundamentar a tutela antecipada.
Pensamento contrário implicaria condenar a pessoa a ficar sem sustento por meses, até que se consiga realizar a perícia judicial.
Encerro este passo com as considerações esclarecedoras de Gilberto
Gomes Buschi:
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dizer, em hipótese alguma, que se faz necessária uma prova robusta o
suficiente para que se julgue o mérito da causa em definitivo, de forma
antecipada, não foi esta a intenção do legislador. Na verdade, prova
inequívoca significa uma prova não exauriente capaz de demonstrar ao
julgador, após um exame superficial, ou seja, depois de uma cognição
sumária, que há fortes indícios de que o autor tem razão em formular
tal e qual pedido.

Também pontuo a lição de Elpídio Donizetti Nunes (2004):

Por prova inequívoca entende-se a prova suficiente para levar o juiz a
acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se
de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido
de antecipação, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar
a probabilidade das alegações.

2.3 Verossimilhança

Verossimilhança é o ângulo pelo qual devem ser vistos os fatos extraídos da prova inequívoca e também os fundamentos jurídicos da causa
de pedir.

Certificado que os fatos contidos na inicial têm em seu favor prova
inequívoca, chega o momento de analisar se a versão contada pelo autor e
as consequências jurídicas que lhes atribuiu são verossimilhantes.
Verossimilhante é aquilo que se mostra intuitivamente verdadeiro,
correto, de modo que a norma aqui está pedindo apenas que se responda:
• a história contada é aparentemente verdadeira?

• dela resultam as consequências que o autor pretende?

Este requisito melhor se resume como probabilidade de a parte postulante da tutela antecipada sair vitoriosa, tanto porque a versão dos fatos
que contou parece ser a verdadeira, como porque as consequências jurídicas
que pretende combinam com as indicadas pelo ordenamento jurídico para
aquele conjunto de fatos.

Extensa é sua similaridade com a aparência do bom direito exigida
para a tutela cautelar, porém o fato de a norma ter escolhido vocabulário
diverso daquele que já era tradicional nas tutelas de urgência, desde tempos antigos, sugere que foi subido o tom, ou seja, pede-se um grau maior de
probabilidade.
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Enquanto a tutela cautelar implica apenas providências em torno do
objeto do processo, mantendo a situação de fato intacta, de modo a que se
possa ter um julgamento útil ao final, na tutela antecipada, o bem da vida
já é entregue de pronto a uma das partes. A situação fática, a vida dessas
pessoas, muda, por vezes, antes de poderem esboçar qualquer defesa (tutela
sem oitiva da parte contrária) e, por isso, a norma se preocupou em exigir
um grau mais elevado de probabilidade. Seu alvo é o juiz, significando direta e clara recomendação para que não sacrifique o contraditório e a ampla
defesa, salvo se tiver razões muito severas e ponderadas para fazê-lo, o que,
aliás, vem repisado e reforçado pelo § 1º do art. 273 do CPC:
§1º Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro
e preciso, as razões do seu convencimento. (Incluído pela Lei  8.952,
de 13/12/1994.)

A regra deste parágrafo parece ser quase inútil, pois todas as decisões
judiciais já precisam ser fundamentadas, sob pena de nulidade, de acordo
com o art. 93, IX, da Constituição.
O verdadeiro significado, porém, é o de recomendar extremo zelo em
só deferir a tutela quando o convencimento contar com razões claras e precisas, a demonstrar sua alta probabilidade em favor da parte que pediu a tutela.
Cabe aqui a lição de Elpídio Donizetti Nunes (2004):
A verossimilhança guarda relação com a plausibilidade do direito invocado, como o fumus boni iuris. Entretanto, na antecipação da tutela, exatamente porque se antecipam os efeitos da decisão de mérito,
exige-se mais do que a fumaça: exige-se a verossimilhança, a aparência
do direito.

2.4 Pedido incontroverso

Quase dez anos depois de introduzida a tutela antecipada no CPC,
veio a Lei 10.444/2002 a permitir algo que francamente já seria cristalino
desde que o texto do artigo foi originalmente idealizado.
Essa lei, entre outras modificações, nos brindou com o atual § 6º do
art. 273 do CPC, pelo qual é possível deferir a tutela antecipada quando um
dos pedidos feitos na inicial for total ou parcialmente incontroverso.
Ora, se a lei permitia deferir a antecipação pelo juízo de probabilidade de o autor estar correto, tanto mais razão em deferir quando nem o réu
contesta parte do pedido.
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A introdução desse texto parece desnecessária, pois, não havendo
controvérsia quanto aos fatos e aquiescendo o réu quanto a um dos pedidos,
é claro que em relação a ele já estavam preenchidos os requisitos da prova
inequívoca e da verossimilhança.
A necessidade aparece, porém, no momento em que se observa que
ainda faltaria o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sem o
qual os demais requisitos não bastam.
Ao introduzir o texto no § 6º, calculadamente após o conjunto de
requisitos que era pedido desde o início, quis o legislador verdadeiramente
substituí-los, ou seja:
• defere-se a tutela antecipada se houver prova inequívoca, verossimilhança e receio de dano;
• ou, também, pode ser deferida simplesmente porque o pedido é
incontroverso, não havendo razão alguma para fazer o autor aguardar o final
do processo para receber aquilo que o réu já concorda que é seu direito. Isto
seria mesmo ilógico e contrário ao objetivo do processo, atrasando a solução
daquilo que nem as partes querem discutir.
Cuida-se de um verdadeiro julgamento antecipado, imbuído do mesmo pensamento que pauta o julgamento à revelia, tendo parentesco também
com a ideia de conciliação, ou seja, se não há uma lide real, vamos, com
praticidade, resolver, de pronto, o problema.
Completa a lição de João Batista Lopes (2009) sobre o tema:

Deve-se a Luiz Guilherme Marinoni proposta de adoção, no direito
pátrio, de regime semelhante ao vigente na Itália: a antecipação de tutela, em cognição exauriente, na hipótese de pedido incontroverso [...].
[...]
A proposta de Marinoni, acolhida pelo legislador, procura atender a
efetividade do processo ao permitir a antecipação de efeitos do provimento final, quando o réu deixar de impugnar um dos pedidos ou
parte dele [...].
Para concessão da medida exige-se, tão-somente, a ausência de impugnação do pedido (ou parte dele) sendo dispensável, portanto, a
ocorrência de periculum in mora.
Como é curial, porém, o deferimento da tutela antecipada não é automático, cumprindo a juiz verificar, em cada caso, se as consequências
jurídicas objetivadas pelo autor estão em harmonia com o sistema
jurídica.
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Além disso, é necessário que a conclusão do juiz esteja em harmonia
com o conjunto dos autos do mesmo modo que se verifica na hipótese
de revelia.

2.5 Receio de dano irreparável ou de difícil reparação

A antecipação de tutela constitui um arranhão nos princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo um julgamento antes do momento
considerado teoricamente adequado e correto, vale dizer, após cada parte
apresentar todos os seus argumentos e provas para consideração plena e
exauriente do juiz.
Bem por isso, a norma não quer que ela se torne o comum, se torne
a regra geral, aquilo que normalmente acontece.
A ideia é exatamente o contrário: apesar de toda a preocupação com
a exagerada demora dos processos e a falência do sistema judiciário, muito
pior seria o dano para a sociedade se o padrão se tornasse os julgamentos
precipitados, pela mera aparência, sem chance de defesa prévia.

Daí a razão deste parágrafo do art. 273, que pontua ser a tutela antecipada uma excepcionalidade, um verdadeiro julgamento antecipado, com
contraditório e ampla defesa diferidos para o futuro e, por isso mesmo, só
aceitável quando se vê que, não agindo assim, o processo se tornará inútil,
dado que a demora irá causar dano irreparável ou de difícil reparação.

Dano irreparável é um conceito autoevidente e não demanda explicações. Há bens e valores jurídicos, como a vida, que jamais podem ser
restituídos, e assim é que a quase totalidade dos juízes não hesita em deferir
medidas de urgência na área de saúde, quando demonstrada, documental
ou pericialmente, a necessidade médica, especialmente se envolver situação
de risco para a vida. Qualquer elucubração teórica aí é vazia, pois, sendo
permitida a ocorrência do dano irreparável, mormente a perda de uma vida,
nada mais há para ser julgado, o processo se torna mais que inútil, se torna
macabro.
Já a expressão “dano de difícil reparação” não é tão evidente e comporta alto grau de subjetividade.
Reparação difícil é aquela em que há grande demora para que seja
obtida ou cujo meio para se obter seja complexo ou caro, ou ambos.
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Uma reparação de dano ambiental, por exemplo, é sempre difícil, pois
implica projetos intrincados e grande gasto de dinheiro e tempo, não raras
vezes, com resultados duvidosos.

Mas também pode se dizer, hoje em dia, que a devolução de um tributo via precatório é difícil, simplesmente porque demora um enorme tempo,
daí o porquê de ser viável deferir a suspensão de um tributo que se vê, de
plano, como inconstitucional, para não condenar o contribuinte a pagar e
esperar dez anos até ver seu dinheiro legítimo de volta, em suas mãos.
As causas médicas em geral, mesmo quando não chegam ao extremo
do risco para a vida, quase sempre envolvem difícil reparação, já que restituir
a saúde lesada implica tratamentos médicos longos, uso de medicamentos
muitas vezes caros e outras circuntâncias óbvias desta espécie de processo.

Outro caso comum na prática forense do Judiciário federal é o de
benefícios previdenciários, já que quase sempre da sua concessão depende
a subsistência do autor. Assim acontece, em geral, com verbas de natureza
alimentar.
Sobre o perigo como requisito da tutela antecipada já escreveu Marinoni (2009):

Em virtude dessa regra, seria possível pensar que o juiz não pode
conceder tutela antecipatória quando ela puder causar prejuízo irreversível ao réu. Contudo, se a tutela antecipatória, no caso do art. 273,
I, tem por objetivo evitar um dano irreparável ao direito provável (é
importante lembrar que o requerente da tutela antecipatória deve
demonstrar um direito provável), não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um
prejuízo irreversível ao réu. Seria como dizer que o direito provável
deve sempre ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao direito improvável.

2.6 Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório

Bastante difícil a verificação da ocorrência desse abuso na defesa ou
manifesta protelação nos casos concretos, já que é muito tênue a linha entre
uma defesa judicial combativa, que usa todas as medidas legítimas e éticas,
e, na ponta oposta, uma defesa sem real substância e destinada apenas a
ganhar tempo, a protelar.
79

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

O guia mais seguro, neste ponto, é considerar enquadrada neste requisito apenas a situação em que haja litigância de má-fé, já que, no art. 17
do CPC, temos descrições bem mais ricas e detalhadas de condutas consideradas impróprias:
Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: (Redação dada pela
Lei nº 6.771, de 27.3.1980.)

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso; (Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980.)

II - alterar a verdade dos fatos;  (Redação dada pela Lei nº 6.771, de
27.3.1980.)
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (Redação dada
pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980.)

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980.)

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980.)
Vl - provocar incidentes manifestamente infundados; (Redação dada
pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980.)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (Incluído pela Lei nº 9.668, de 23.6.1998.)

Todos esses comportamentos se traduzem em abuso do direito de
defesa e permitem o pedido e análise da antecipação de tutela.
Nessa espécie de antecipação, não importa se há perigo na demora
do processo, mas sim que há deslealdade de uma das partes do processo,
como ensina Didier Junior (2008):
Enfim, o art. 273, II, consagra modalidade de tutela da lealdade e seriedade processual. Assim, mesmo que não haja urgência (em sentido
estrito) no deferimento da tutela — isto é, mesmo que se possa aguardar o fim do processo para entregar à parte o bem da vida pleiteado
—, quando se observar que a parte está exercendo abusivamente o
seu direito de defesa, lançando mão de argumentos e meios protelatórios, no intuito de retardar o andamento do processo, o juiz poderá
antecipar a tutela. Trata-se de tutela antecipada que se funda apenas
na evidência (probabilidade) do direito alegado.

Pode-se mesmo dizer que esta forma de antecipação de tutela é uma
verdadeira punição contra o litigante de má-fé e deveria ser mais usada do
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que hoje efetivamente é, já que, apesar da dificuldade na configuração da
situação, geraria o efeito de tornar inúteis os comportamentos protelatórios.
É uma sanção muito mais efetiva que as previstas no art. 18 do CPC.
2.7 Perigo de irreversibilidade

Este requisito vem em complemento ao perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação, devendo ser lido e analisado em conjunto com aquele.
Isto porque, em cada tutela antecipada, se estará sopesando o perigo
para ambas as partes  e atribuindo maior valor ao risco sofrido por uma delas.
O termo irreversibilidade não deve ser tomado gramaticalmente,
pois, de tal forma, seria rara sua ocorrência concreta.
Também não se há de extrapolar para conjecturas, pois não é a mera
possibilidade de o beneficiado pela tutela deixar de devolver ou indenizar
o que recebeu que irá significar perigo de irreversibilidade. Fosse assim e
jamais seria possível deferir benefícios de previdência, pois se diria que o
segurado não teria condições de devolver o dinheiro.
A verdadeira ideia da norma parece ser outra, mais precisamente a
de se questionar quem sofrerá mais com a demora do processo. Trata-se de
valoração, ponderação sobre o que cada um pode perder ou ganhar com a
medida.
Assim, no exemplo dos benefícios previdenciários, apesar do perigo de a parte não devolver o dinheiro que recebeu, trata-se de mero risco
patrimonial, que cede espaço ao risco maior que pesa sobre a subsistência
do segurado, indelevelmente ligada à dignidade da pessoa humana, valor
máximo do Ordenamento. Por isso, entre os dois riscos, se opta normalmente
em correr o risco contra o patrimônio.
Anote-se que o perigo de irreversibilidade pode e deve ser amenizado,
quando, no caso concreto, se mostra possível e adequado exigir uma caução
da parte que pediu a tutela, algo muito útil e com muito espaço para ser
utilizado nas causas tributárias, discussões de contratos bancários e causas
envolvendo financiamento imobiliário.
Abonando o quanto falado, vejam-se as palavras de Cassio Scarpinella
Bueno (2007):

Em suma, cabe ao magistrado verificar, em cada caso em que se requer
a tutela antecipada, justamente porque ela opera, nesse estágio, com
base em cognição sumária (daí o uso de “probabilidade” na fórmula),
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em que medida o dano a ser experimentado pelo autor que pretende a tutela antecipada é maior que o do réu. Se o dano do autor for
maior, mesmo que em juízo de cognição sumária, a tutela antecipada
deve ser concedida. Caso contrário, isto é, caso o juiz do caso concreto,
sopesando os fatos e as razões, verifique que a tutela antecipada que
favorece o autor cria maiores prejuízos para o réu, a tutela antecipada
deve ser indeferida.

3 Redação — § 1º
A preocupação com o sacrifício do contraditório e da ampla defesa
prévios está ressaltada no § 1º do art. 273 do CPC, que, em redundância à
Constituição (art. 93), quer clareza e precisão na redação.
O objetivo cristalino é que sejam destacados no texto da decisão os
vários requisitos, com sua correspondente análise, tornando-se assim fácil
a compreensão das razões da decisão e de sua reavaliação em grau recursal.
Um “esqueleto” de redação universal que responde a esse artigo poderia ser visto da seguinte maneira:
• relatório sucinto, indicando a versão e visão jurídica do postulante
e eventualmente da parte contrária, caso colhida;
• indicar as provas existentes e delas extrair uma versão de fato,
uma história, que o juiz considera presente e demonstrada;
• discorrer sobre as consequências jurídicas daquela versão de fato,
frisando se combinam ou não com a pretensão de quem pediu a tutela;
• se for o caso do inciso II do art. 273, apontar os fatos processuais
dos quais se extrai abuso no direito de defesa ou protelação propositada;
• se for o caso do § 6º do art. 273, confrontar pedidos e contestação
para dar destaque ao que não foi controvertido;
• analisar a presença do perigo para o requerente da tutela e do
risco inverso, ponderando ambos para frisar e escolher o mais gravoso e
que, portanto, merece proteção;
• condicionar a tutela a uma prévia caução, para minimizar ou anular
o risco, se considerado necessário e adequado;
• dispositivo — concedendo total ou parcialmente a tutela e indicando a forma de sua execução (§ 3º do art. 273, prazo de cumprimento, forma
de intimação e sanção para o caso de descumprimento).
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O ideal é que cada ponto seja discorrido em separado e, nessa sequência, para facilitar a compreensão, deixando bem evidente o que e por que
foi decidido.

5 Conclusão

A tutela antecipada é a medida mais importante dentro do processo civil moderno, pois sem ela quase sempre se terá apenas papel, apenas
burocracia, sem reflexo na vida das pessoas, pondo em cheque a própria
necessidade de existência do processo e até do Poder Judiciário.
Uma sentença, nos tempos atuais, não tem tanta relevância prática
para a vida das pessoas quanto a tutela antecipada, considerando-se que,
como regra geral, ela está sujeita ao duplo grau ou acaba suspensa em sua
execução pela interposição de apelação. Chega-se ao ponto de declarar aberta
e corriqueiramente, entre os membros da comunidade jurídica, que muitas
sentenças não são mais do que rito de passagem, pois a prestação jurisdicional exequível só virá em acórdão futuro, por vezes, acórdão de tribunal
superior. Por isso não é raro que advogados peçam a juízes apenas para
sentenciar o mais rápido possível, não importando se procedente ou não.
Nesta visão, o importante é apenas que o processo “ande”.
Já a tutela antecipada nos leva a outro patamar, substancialmente a
um outro processo civil, pois altera, de pronto, a vida das pessoas envolvidas e, por isso, os esforços do juiz nela devem ser redobrados, com extrema
atenção aos requisitos exigidos pela lei, até para que não se torne fonte de
abusos e injustiças.
A antecipação, quando bem manejada, revivifica o processo civil, sendo o único instituto que atualmente tem o potencial de resgatar a crença da
população na efetividade do processo e do Judiciário como solucionadores
de conflito, como meios para a paz.
Entre as várias funções do juiz de primeiro grau, e sem menosprezar
a importância de todas elas, com certeza absoluta, a mais relevante é a de
entregar ou não o bem da vida pretendido o quanto antes, no momento em
que ainda é útil e relevante para os litigantes.
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O calvário da execução coletiva: avanços e retrocessos no
caminho da efetividade
Edilson Vitorelli1

1 Introdução
Poucas coisas são mais difíceis, no cotidiano do trabalho forense,
que lidar com uma execução coletiva. O processo coletivo de conhecimento
oferece dificuldades consideráveis — pelo menos em relação a ele foram
escritas, sobretudo nos últimos cinco anos, dezenas de obras que abordaram
quase todos os aspectos possíveis de sua condução.
Nesses últimos anos, houve uma verdadeira catarse do processo coletivo na doutrina, em razão da discussão dos anteprojetos de código de
processos coletivos e, posteriormente, do projeto de nova lei da ação civil
pública (Projeto de Lei 5.139/2009). Com a rejeição deste pela Câmara dos
Deputados, assim como com o início dos debates sobre o novo Código de
Processo Civil, o processo coletivo saiu de cena.  
Com a execução, a situação é muito diferente. Refletindo sobre o que
ocorre com a execução individual, que recebe muito menos atenção que o
processo de conhecimento, a execução coletiva sempre foi pouco estudada
no Brasil. É geralmente abordada em poucas páginas nos livros que buscam
tratar do processo coletivo como um todo e foi objeto de poucos livros exclusivamente dedicados à matéria2.
1
2

Procurador da República em São Paulo, ex-juiz federal, mestre em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorando pela Universidade Federal do Paraná.

Entre eles, o principal destaque é a obra de VENTURI, Elton. Execução da tutela coletiva. São Paulo:
Malheiros, 2000, infelizmente não reeditada. Parte dessa obra foi integrada em VENTURI, Elton.
Processo civil coletivo: a tutela jurisdicional dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos no Brasil. São Paulo: Malheiros, 2007. Cabe menção às obras de PIZZOL, Patrícia Miranda.
Liquidação nas ações coletivas. São Paulo: LEJUS, 1998, também infelizmente não reeditada; SILVA,
Erica Barbosa e. Cumprimento de sentença em ações coletivas. São Paulo: Atlas, 2009; SHIMURA,
Sérgio. Tutela coletiva e sua efetividade. São Paulo: Método, 2006 (Coleção Professor Arruda Alvim),
embora não tratando exclusivamente da questão da execução. OLIVEIRA, Ariane Fernandes de.
Execução nas ações coletivas. Curitiba: Juruá, 2008. Em 2011, defendemos nossa dissertação de
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Apesar disso, a importância da execução não pode ser menosprezada.
Uma decisão judicial não executada não é mais que algumas folhas de papel.
É a execução que traz para a realidade o poder coercitivo do Estado.

Para os operadores do direito, especialmente o juiz, a execução coletiva é um pesadelo, um verdadeiro calvário. O processo de conhecimento
coletivo é simples se comparado à execução. Ele é apenas um processo. Na
execução, pelo menos tal como ela vem sendo compreendida até agora, haverá uma multiplicidade de processos, conduzidos por advogados distintos,
espalhados por diversas varas e, eventualmente, comarcas ou subseções
judiciárias diversas. Mesmo que a obrigação seja indivisível e a execução seja
única, haverá inúmeras dificuldades técnicas, sobretudo de comprovação do
efetivo cumprimento do comando da sentença.
Mantendo em mente essas considerações, o objetivo deste estudo é
abordar algumas das dificuldades da execução coletiva e, quando possível,
fornecer mecanismos que permitam sua superação.

2 Prescrição da execução coletiva

Não existe disposição específica que regule a prescrição da ação coletiva. Também não existe regulamentação específica em relação à prescrição da execução, que costuma ser denominada intercorrente. A doutrina
e a jurisprudência têm apresentado soluções para a questão, distinguindo
a natureza dos direitos litigiosos: os transindividuais (difusos e coletivos
em sentido estrito) de um lado e os individuais homogêneos de outro. Na
expressão de José Carlos Barbosa Moreira3, são os direitos essencialmente
coletivos e acidentalmente coletivos. A partir dessa distinção, o debate da
prescrição se foca na ação, aplicando-se à execução o disposto na Súmula
150 do Supremo Tribunal Federal4.
Em relação aos transindividuais, Elton Venturi (2000, p. 107) defende a tese da imprescritibilidade, a partir do argumento de que o dever de
3

4

mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, intitulada A execução coletiva pecuniária: uma
análise da (não) reparação da coletividade no Brasil. O texto se encontra no prelo para publicação.
Barbosa Moreira utilizou essa expressão várias vezes ao tratar do processo coletivo, sobretudo
em BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual civil: terceira série. São Paulo:
Saraiva, 1984.

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
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reparação é indisponível e somente pode ser conduzido pela via especial do
processo coletivo. Afirma que a prescrição é um instituto criado pelo direito
para sancionar a inércia de seu titular, situação que é intransponível para
o regime dos direitos transindividuais, que não têm titular determinado5.
Em matéria ambiental, essa posição foi sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1120117/AC, relatora ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, unânime, DJ 10/11/2009, e REsp 647493/SC, relator ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 22/10/2007. Do
primeiro julgado é interessante destacar:

Entretanto, o direito ao pedido de reparação de danos ambientais,
dentro da logicidade hermenêutica, também está protegido pelo manto
da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial a afirmação dos povos, independentemente de estar
expresso ou não em texto legal.
[...]

No conflito entre estabelecer um prazo prescricional em favor do causador do dano ambiental, a fim de lhe atribuir segurança jurídica e
estabilidade, com natureza eminentemente privada, e tutelar de forma
mais benéfica bem jurídico coletivo, indisponível, fundamental, que
antecede todos os demais direitos — pois sem ele não há vida, nem
saúde, nem trabalho, nem lazer —, este último prevalece, por óbvio,
concluindo pela imprescritibilidade do direito à reparação do dano
ambiental.

Cabe indagar se esse raciocínio valeria igualmente para outras situações ou espécies de direitos transindividuais. Sérgio Cruz Arenhart (A)
exemplifica com a situação da Lei 9.494/1997, cujo art. 1º-C estabelece o
prazo prescricional de cinco anos para o particular demandar indenização
por danos causados por agentes públicos. Para Arenhart, a regra se aplica inclusive aos direitos transindividuais. Entretanto, afirma o autor, na
ausência de outra regra específica, os direitos transindividuais não estão
sujeitos à prescrição, por aplicação analógica do art. 198, I, do Código Civil,
que impede o curso de prazo prescricional contra o titular do direito que
não pode exercê-lo.
5

No mesmo sentido, SILVA, Erica Barbosa e. Cumprimento de sentença em ações coletivas. São Paulo:
Atlas, 2009.  
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Antonio Gidi (2008, p. 141) polemiza essa construção, lembrando
que, se todos os direitos difusos ou coletivos fossem considerados imprescritíveis, ainda seria possível demandar indenizações pela escravidão ou
pelo massacre dos índios em benefício de seus sucessores ou do fundo de
direitos difusos. Assim, entende que, mesmo nos casos de direitos difusos e
coletivos, a regra deve ser a prescrição, admitindo-se a imprescritibilidade
em casos específicos, como o da poluição ambiental.
A solução é ainda mais polêmica quando se trata de direitos individuais homogêneos. A doutrina sempre se preocupou em afastar, em primeiro
lugar, o entendimento de que o art. 100 do CDC, ao estabelecer o prazo de
um ano para que possa ser iniciada execução em favor do Fundo de Direitos
Difusos, teria reduzido o prazo prescricional das pretensões individuais a um
ano. A posição majoritária, capitaneada por Ada Pellegrini Grinover (2007, p.
907), assevera que a prescrição da pretensão executória relativamente aos
direitos individuais homogêneos se determina pelo prazo do direito material
pleiteado, sem influência das disposições processuais coletivas.
Entretanto, decisão recente do Superior Tribunal de Justiça tomou
rumo totalmente diverso. Nos autos do Resp 1.070.896/SC, relator ministro
Luis Felipe Salomão, DJ 04/08/2010, se afirmou que:
A Ação Civil Pública e a Ação Popular compõe um microssistema de
tutela dos direitos difusos, motivo pelo qual, à míngua de previsão do
prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, inafastável
a incidência da analogia legis, recomendando-se a aplicação do prazo
quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/65 [...].

Releva notar, ainda, que o direito subjetivo objeto da presente ação
civil pública pode se identificar, também, com aquele contido em inúmeras ações individuais, que embora tenham a mesma origem, não
necessariamente possuem os mesmos prazos prescricionais para o
exercício da pretensão.
São, na verdade, ações independentes, conforme já decidido por essa
Corte, não implicando a extinção da ação civil pública, que busca a concretização de um direto subjetivo coletivizado, a extinção das demais
pretensões individuais com origem comum.

Se a doutrina originalmente se preocupava com a possibilidade de
as normas de processo coletivo, notadamente o art. 100 do CDC, permitirem
interpretação que reduziria o prazo prescricional das pretensões individuais, o problema criado pelo Superior Tribunal de Justiça foi completamente
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diverso: a extinção da ação coletiva em prazo inferior à prescrição do direito material subjacente, por aplicação do prazo quinquenal da Lei da Ação
Popular.
A tese não é propriamente nova no STJ6. Trata-se de aplicar o raciocínio de que as normas do processo coletivo constituem um microssistema
para generalizar a regra de prescrição da ação popular.
Todavia, como bem explica Sérgio Arenhart (A), se é certo que a prescrição extingue uma pretensão, o vocábulo “prescrição” foi utilizado pela Lei
da Ação Popular de modo atécnico, pois não há prescrição de uma determinada ação judicial. Não é a ação ou uma determinada espécie de procedimento
que está sujeita a prescrição, mas sim a pretensão. Desse modo, não há como
generalizar sua aplicação ao sistema de processo coletivo7.  
Do ponto de vista concreto, o efeito da tese sustentada no acórdão
transcrito é que há possibilidade de se demandarem individualmente direitos
individuais homogêneos, mas está vedada a via do processo coletivo, pela
incidência da prescrição. Se a via coletiva está prescrita, mas a via individual
permanece aberta, o Superior Tribunal de Justiça estimula o assoberbamento
do Poder Judiciário com um número incontável de ações, as quais poderiam
ser resolvidas em um único processo.
Se os direitos individuais são acidentalmente coletivos, como diz
Barbosa Moreira, ou são direitos individuais tutelados coletivamente, como
diz Teori Zavascki (2007), e há um interesse público em que sejam tutelados
coletivamente, então a prescrição da ação coletiva deve ser a mesma da ação
individual. Não existe uma pretensão coletiva e outra individual. A pretensão
é exatamente a mesma, a reparação da lesão causada. O agrupamento de
pretensões similares serve apenas para facilitar a tramitação processual,
especialmente em benefício do Poder Judiciário.
O processo coletivo é muito mais complexo que o processo individual. Por isso, um processo individual se resolve muito mais rapidamente
6

7

STJ, Primeira Turma. REsp 1.089.206/RS. relator ministro Luiz Fux. DJe 06/08/2009; STJ, REsp
890.552/MG, relator ministro José Delgado, DJU 22//03/2007; STJ, REsp 406.545/SP, relator ministro Luiz Fux. DJU 09/12/2002; STJ, Primeira Turma. Resp. 1.084.916, relator ministro Luiz Fux,
julgado em 21/05/2009.

É preciso registrar uma questão contextual: debatiam-se no julgado transcrito os expurgos inflacionários de planos econômicos e foi expressamente mencionado pelo ministro relator que o
valor total dos expurgos era estimado em 208,551 bilhões de reais, o que representava um risco ao
sistema financeiro nacional.
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que a ação coletiva, de maneira que, salvo nos casos de pretensões de valor
irrisório, o grande beneficiado pela coletivização de pretensões individuais
é o Poder Judiciário. Então, não há sentido em se insistir em uma tese que,
além de tecnicamente equivocada, privilegia a proliferação de demandas
individuais, quando o próprio sistema jurídico oferece a alternativa coletiva.
Se a tese exposta é um retrocesso, há também um avanço jurisprudencial em matéria de prescrição. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que o prazo para a execução individual não flui na
pendência de discussão acerca da legitimidade para a execução coletiva8.
Essa decisão acolhe em parte a posição doutrinária, no sentido de que
o ajuizamento da ação coletiva deveria interromper o prazo prescricional
para o ajuizamento das demandas individuais relativas à mesma controvérsia9. Portanto, mesmo que ainda existam dúvidas acerca da interrupção
do prazo prescricional da pretensão de conhecimento individual pela ação
coletiva10, é bastante sedimentada a posição de que, decidida a demanda
coletivamente, o prazo para a execução individual apenas começará a fluir
após a definição da legitimidade coletiva.  

3 Competência territorial

A tendência de o processo de conhecimento coletivo “explodir” em
inúmeros processos de execução fez com que a jurisprudência precisasse
definir onde tramitariam essas execuções. O Superior Tribunal de Justiça,
após considerável divergência, levou a questão para ser definida por sua
8

9

“Enquanto houver discussão sobre a legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva
do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para ajuizamento de pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao
exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a
satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva”. STJ, AgRg no AREsp 236.977/SC,
relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012.

Nesse sentido, GIDI, Antonio. Rumo a um código de processo civil coletivo. Rio de Janeiro: Forense,
2008, p. 135. No mesmo sentido, ZAVASCKI, Teori. Processo coletivo. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007.

10

Há decisões tanto no sentido de que o ajuizamento da ACP interrompe a prescrição para as ações
individuais (TRF4, APELREEX 200672090009262, João Batista Pinto Silveira – Sexta Turma,
DE 06/05/2010), quanto em sentido diametralmente oposto (TFR2, AGTAC 200651170033636,
desembargador federal Rogerio Carvalho, TRF2 – Sexta Turma Especializada, DJU – Data:
28/11/2007 – P. 134).
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Corte Especial, a qual entendeu que “a liquidação e a execução individual
de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no
foro do domicílio do beneficiário”11.

O óbice a essa interpretação, que acabou afastado, é que o art. 97,
parágrafo único, do CDC, que foi vetado, tinha exatamente a previsão de ajuizamento da execução coletiva no foro do domicílio do beneficiário, de modo
que a decisão acabou repristinando o texto não promulgado. Entretanto,
do ponto de vista lógico, se o consumidor poderia ajuizar a ação individual
em seu domicílio, não há motivo para que não possa ajuizar a liquidação e
execução da sentença coletiva.

Outra questão territorial relevante diz respeito à universalmente
criticada regra do art. 16 da LACP, que limita a eficácia da decisão aos limites da competência territorial do órgão prolator. Em decisão recente, o STJ
asseverou que “os efeitos e a eficácia da sentença prolatada em ação civil
coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos
e subjetivos do que foi decidido”12. Resta saber se esse julgado representará
a retomada de uma tendência, depois superada no âmbito do próprio STJ,
de afastamento da incidência do art. 1613.
11

12
13

REsp 1243887/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011,
DJe 12/12/2011.
AgRg no REsp 1326477/DF, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
06/09/2012, DJe 13/09/2012.

A ministra Nancy Andrighi, relatora do julgado mencionado na nota anterior, foi uma das mais
aguerridas opositoras, em âmbito jurisprudencial, da regra do art. 16 da LACP. Em 2008, relatou acórdão no qual se lê: “A coisa julgada é meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença.
Mesmo limitada aquela, os efeitos da sentença produzem-se erga omnes, para além dos limites
da competência territorial do órgão julgador. – O procedimento regulado pela Ação Civil Pública
pode ser utilizado para a defesa dos direitos do consumidor em juízo, porém somente no que não
contrariar as regras do CDC, que contém, em seu art. 103, uma disciplina exaustiva para regular
a produção de efeitos pela sentença que decide uma relação de consumo. Assim, não é possível
a aplicação do art. 16 da LAP para essas hipóteses”. (STJ – REsp 411529 – 3ª Turma – relatora:
ministra Nancy Andrighi – DJe 05/ 08/2008). Porém, em 2010, a Segunda Sessão do STJ afastou
esse entendimento: “Consoante entendimento consignado nesta Corte, a sentença proferida em
ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência do órgão prolator da
decisão, nos termos do art. 16 da Lei 7.347/85, alterado pela Lei 9.494/97” (STJ – Embargos de
Divergência em Recurso Especial  411529 – Segunda Seção – relator: ministro Fernando Gonçalves – DJe 24/03/2010).
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4 Dificuldades específicas da execução de tutela específica
Analisados alguns problemas gerais da execução, cumpre abordar
alguns problemas específicos das diferentes espécies de execução. As execuções de obrigações de fazer, de não fazer e de dar coisa são, via de regra,
relativas a direitos transindividuais e, por essa razão, conduzidas pelo legitimado coletivo que manejou o processo de conhecimento.
Entre as muitas dificuldades relativas a esse tipo de procedimento,
duas podem ser destacadas: a escolha dos meios coercitivos e a comprovação
do cumprimento das obrigações.
Em relação à escolha dos métodos coercitivos, os arts. 461 e 461-A do
CPC dão considerável margem de liberdade ao juiz para determinar medidas
que assegurem a tutela específica do direito violado, em vez de sua conversão
no equivalente pecuniário. A mais utilizada, de longe, é a multa coercitiva.
Embora essa técnica tenha alcançado razoáveis resultados nos últimos anos, sua aplicação é obstada por entendimentos jurisprudenciais
restritivos. A multa não é exigível antes do trânsito em julgado e não incide
se a decisão for reformada14. Assim, se o devedor já incidiu em um montante considerável de multa, será estimulado a procrastinar o processo o
quanto puder, já que o efetivo desembolso ocorrerá apenas quando e se a
decisão transitar em julgado. Mesmo depois disso, poderá alegar, em sede
de embargos à execução, o excesso e a desproporção da multa em relação
à obrigação original.
Assim, é interessante que os juízes se utilizem da abertura propiciada
pelo CPC para utilizar outros mecanismos de coerção. Uma possibilidade
é a determinação do cumprimento da obrigação por terceiro, à custa do
devedor. Esse mecanismo evita que o devedor possa cumprir a obrigação
de um modo enganoso ou não sustentável no longo prazo, com o intuito de
minimizar os custos.
14

Nesse sentido, do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL TUTELA ANTECIPADA - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO - MULTA DIÁRIA - EXIGIBILIDADE TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
I. Esta Corte proclamou que, fixada multa diária antecipadamente ou na sentença, consoante o
§ 3º e 4º do art. 461 do CPC só será exigível após o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão)
que confirmar a fixação da referida multa, sendo devida, todavia, desde o dia em que se deu o
descumprimento.
(AgRg no REsp 1153033/MG, relator ministro   Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
15/04/2010, DJe 07/05/2010.)
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Um exemplo dessa situação é a recuperação de área ambientalmente degradada. Tratando-se de questão delicada do ponto de vista técnico,
será difícil para o juízo verificar se o devedor cumpriu a obrigação de modo
adequado. O devedor, por sua vez, será estimulado a adotar medidas que
pareçam satisfatórias no curso prazo, no intuito de extinguir a execução,
mesmo que não sejam as medidas mais satisfatórias no longo prazo.
Nessas situações, sobretudo em matéria ambiental, é possível que a
obrigação pareça ter sido cumprida, o que pode ensejar a extinção da execução, sem que de fato esteja. No reflorestamento, o simples plantio das
mudas não satisfaz a obrigação, em razão do elevado índice de perdas subsequentes do que foi plantado. Sem cuidado adequado por um período que
pode chegar a dez anos, dependendo do ecossistema, a recuperação pode
simplesmente se desfazer.   
Dessa maneira, seria muito mais adequado, nesse tipo de situação,
que o juízo determinasse a realização do trabalho por uma empresa especializada independente, à custa do devedor, o que pode ser garantido facilmente
pela penhora eletrônica de valores. Caso contrário, o processo de execução
pode se transformar em uma sucessão de incidentes acerca da adequação
ou inadequação do modo de cumprimento da obrigação.  

Sérgio Arenhart (B), na linha do projeto de nova Lei da Ação Civil Pública , defende como um mecanismo que também poderia ser mais utilizado
nessa situação a intervenção judicial, com a nomeação de um administrador
judicial para a pessoa jurídica. A dificuldade dessa solução é se encontrar
um “administrador-depositário” que se disponha a assumir a responsabilidade pela gestão da empresa, com todos os riscos envolvidos. A situação é
muito diferente da vivenciada pelo administrador judicial da falência, que
administra um negócio já fadado ao insucesso e à extinção. Seu objetivo é
apenas liquidar o ativo e quitar o passivo.
15

O administrador da empresa sob intervenção terá de gerir um negócio
em pleno funcionamento, com débitos, créditos, compras, vendas, além de se
preocupar com o cumprimento da obrigação determinada. Cumprida esta,
15

O projeto de nova Lei da Ação Civil Pública, Projeto de Lei 5.139/2009, foi rejeitado pela Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, encontrando-se praticamente abandonado.
Sua referência é quase doutrinária, uma vez que sua redação foi encarregada a uma comissão de
juristas que congregou algumas das maiores autoridades na matéria no Brasil.  
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deverá devolver a empresa ao devedor, o qual poderá buscar responsabilizá-lo pelos atos que praticou na gestão dos demais negócios da empresa.
A alternativa, também oferecida por Sérgio Arenhart (B), é a nomeação de um interventor-fiscalizador, não retirando o administrador integralmente de suas funções, mas submetendo-o à supervisão de um mandatário do juiz. Também se poderia pensar em um administrador cogestor,
que assumisse apenas a parte das atribuições do administrador relativa ao
cumprimento da obrigação.
Quanto à fiscalização do cumprimento da obrigação exequenda, o projeto de nova LACP, estabelecia, no art. 27, § 2º, a figura do supervisor judicial
da execução, que se encarregaria de auxiliar o juiz na fiscalização dos atos
de liquidação e execução, podendo chegar a ser esse interventor. Também é
interessante pensar nessa figura para a fiscalização de obrigações de fazer.
Independentemente dessa nova figura, o importante é que o juiz se
conscientize de que o cumprimento das obrigações de fazer, de não fazer e
de dar em matéria de direitos transindividuais exige supervisão constante
e concomitante à sua execução. Nomear um perito para apenas analisar
a atividade do executado depois que ela já foi dada por concluída por ele
mesmo é mais oneroso e é muito menos efetivo. Se a obrigação a cumprir
for complexa e, especialmente, se for ser cumprida pelo próprio devedor, e
não apenas às suas expensas, é salutar a nomeação imediata de um técnico
para acompanhar o seu desenrolar.
Por fim, cabe tratar da possibilidade de prisão como medida coercitiva para o cumprimento de obrigações. Sérgio Arenhart (C) argumenta que
a Constituição vedou a prisão civil “por dívida”, de modo que não haveria
vedação para a ordem de prisão civil como meio de coerção, pelo menos em
casos extremos.
A posição mais tradicional, contudo, é a defendida por Eduardo
Talamini (2001), segundo o qual a interpretação da vedação constitucional
deve ser ampla o bastante para evitar a determinação da prisão decorrente
de ordem de qualquer juízo cível, salvo em razão de obrigação alimentar.
Não foi possível encontrar arestos que tratassem da prisão civil
fora do contexto de alimentos ou de depositário infiel. Contudo, é difícil
argumentar que, em uma situação extrema, em que nenhuma outra medida se mostre apta a preservar um bem jurídico relevante, não se possa
recorrer à prisão.
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5 Dificuldades da execução pecuniária
5.1 Execução pecuniária para o fundo de direitos difusos
Se não é fácil para o juiz conduzir uma execução de obrigações de fazer, ainda mais difícil é a situação relativa às obrigações de pagar. Aqui devem
se distinguir duas categorias: as obrigações de pagar, cujo valor arrecadado
será dirigido a algum dos fundos de direitos difusos, e as obrigações de pagar,
destinadas ao próprio titular do direito. Na dinâmica atual, as execuções
relativas às primeiras são conduzidas pelos legitimados coletivos, enquanto,
nas segundas, o exequente é o próprio titular do crédito.

Em relação à destinação de valores aos fundos, foi possível constatar
(VITORELLI, 2011), a partir de dados empíricos, que a generalidade dos
fundos instituídos para essa finalidade não têm mecanismos adequados
de vinculação das verbas recebidas às lesões que lhes deram origem. Esse
problema existe tanto em questão de matéria — verbas decorrentes de lesões ambientais são utilizadas para financiamento de ações de direito do
consumidor e vice-versa — quanto em questão geográfica.
Embora não se pretenda aprofundar aqui essa questão, o mecanismo
de aplicação de recursos dos fundos de direitos difusos costuma se resumir à
publicação de editais para o recebimento de projetos a serem aprovados de
acordo com critérios estabelecidos por seus respectivos conselhos gestores.
Não há preocupação em vincular a destinação dos recursos com a condenação que lhes deu origem. Mais que isso, a análise dos projetos aprovados
demonstra que boa parte dos recursos é utilizada para o aparelhamento de
órgãos públicos e para o custeio de atividades que, a rigor, deveriam ser
financiadas tributariamente16.
Em análise análoga, Sérgio Cruz Arenhart (D) chega à mesma conclusão. Mazzilli (2007, p. 497), escrevendo doze anos após a criação do fundo de
direitos difusos do estado de São Paulo, observa que seu conselho só havia
se reunido duas vezes e ainda não havia gasto um centavo dos valores sob
sua gestão.
16

Extrapolaria o âmbito deste artigo o aprofundamento dessa discussão, mas, em nossa dissertação de mestrado, tivemos oportunidade de analisar vários exemplos concretos desse problema.

95

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Esse mecanismo de desvinculação das despesas do fundo da lesão
que originou o ingresso, além de ilegal17, distorce a natureza da reparação
coletiva. Não há sentido em se utilizar recursos decorrentes de uma lesão a
determinada coletividade em uma finalidade não relacionada a essa lesão
nem a essa comunidade. A rigor, isso significa que a lesão ficou sem reparação.
Nesses termos, enquanto as regras e o modo de funcionamento dos
fundos não forem mais transparentes e efetivos, é interessante que juízes e
exequentes busquem mecanismos para a aplicação de recursos decorrentes de condenações pecuniárias nos autos do próprio processo, em vez de
revertê-los a fundos. Embora isso acrescente complexidade ao processo, é
uma forma de garantir que a coletividade atingida seja efetivamente reparada
pela lesão que sofreu.
5.2 O verdadeiro fluid recovery

Outra questão que pode ser mais bem valorizada na execução coletiva brasileira é o fluid recovery. Em geral, a doutrina identifica o fluid
recovery norte-americano com a previsão do art. 100 do CDC, que autoriza
que a condenação se reverta ao fundo de direitos difusos se o número de
exequentes, no caso de direitos individuais homogêneos, não for compatível
com a gravidade do dano.
Todavia, como afirma Mazzilli (2007, p. 497), apesar de a doutrina ser
pródiga em fazer analogia do fundo brasileiro com a fluid recovery norte-americana, “essa proximidade é apenas de concepção. O fundo brasileiro opera de
maneira bastante diversa daquela solução judicial provinda das class actions
norte-americanas”. Nos Estados Unidos, o fluid recovery significa a reparação
à classe lesada, mediante uma providência futura, não necessariamente pelo recolhimento do valor da lesão a um fundo.
Alexander (2000) exemplifica:

17

No caso da companhia de táxi que adulterou os odômetros para cobrar
mais dos consumidores, a Corte rejeitou o método de tentar encontrar todos os consumidores individuais no passado e enviar-lhes pelo
correio um cheque de mais ou menos um dólar. Essa tarefa teria sido

Em relação ao fundo federal, por exemplo, o art. 1º, § 3º, da Lei 9.008/1995 dispõe que os recursos
arrecadas pelo FDD serão aplicados em finalidades especificamente relacionadas com a natureza
da infração ou do dano causado.
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impossível e a tentativa teria desperdiçado a reparação da classe. Ao
invés, o réu reduziu suas tarifas em certo valor, por um determinado
período. O custo administrativo desse arranjo é praticamente zero, e
a classe dos usuários de táxi dele obtém benefício integral. Algumas
Cortes, todavia, recusaram-se a permitir a reparação fluida, porque não
há relação necessária entre as vítimas do comportamento passado do
réu e as pessoas que recebem a compensação pelos ilícitos passados.
Essas Cortes sustentam que elas não têm autoridade para determinar
ao réu que pague a pessoas que não lesou, ou para negociar os interesses daqueles que foram efetivamente lesados pelo pagamento a
consumidores futuros18.

Fica claro que o modelo de reparação fluida dos Estados Unidos não
tem relação com a destinação de recursos a um fundo que, posteriormente,
os desembolsará, mas sim com uma reparação voltada para a classe, mesmo
que os membros dessa classe que usufruirão diretamente da reparação não
sejam exatamente aqueles que foram lesados.
Mazzilli (2007, p. 496) cita, com apoio em Waldemar Mariz, mas com
teor de crítica, outro exemplo norte-americano, em que uma decisão judicial
teria determinado a um posto de combustível que efetuou vendas acima
do preço devido o fornecimento gratuito à população, até o valor do dano.
O autor, todavia, assevera que essa decisão não seria satisfatória, porque
alguns prejudicados já poderiam ter morrido ou mudado de cidade, ou seja,
porque, tal como demonstra Alexander (2000), não há identidade entre o
lesado e o beneficiário da reparação. A crítica não procede. Tratando-se de
processo coletivo, há que se pensar na reparação à classe, não propriamente
ao lesado individual, que nem sequer teve ou teria interesse de buscar tutela
judicial, pelo baixo valor da lesão.
18

In the case of the taxi company that tampered with its odometers to overcharge customers, the
court rejected the approach of trying to find all the individual customers in the past and mail
them checks for a dollar or so. That task would have been impossible, and the attempt would have
squandered the class recovery.
Instead, the defendant reduced its fares by a certain amount for a specified period. The administrative costs of such a settlement are practically zero, and the class of “taxicab customers”
gets the full benefit of the settlement. Some courts, however, have refused to permit fluid recovery, because there is no necessary relationship between the people who were victimized by the
defendant’s past behavior and the people who received the compensation for the past wrongs.
These courts have held that they had no authority to order defendants to pay people they had
not injured, or to trade the interests of those who were actually harmed for payments to future
customers.
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A adoção de soluções de fluid recovery mais aproximadas dessa formulação norte-americana não encontra vedação no ordenamento jurídico nacional
e seria um caminho interessante para, em determinadas situações, prestigiar a
classe lesada de modo mais direto.
5.3 Execução pecuniária pelo titular do direito: o (incompreendido)
art. 98 do CDC
Se um provimento condenatório genérico concede determinada prestação financeira aos membros de uma classe, a posição majoritária afirma que
esses lesados deverão, em seguida, liquidá-la e executá-la individualmente.

Isso significa que, se, até aí, havia apenas um processo, agora existirão
dezenas, centenas ou milhares de liquidações e execuções. Nesse sentido o
seguinte julgado, do Superior Tribunal de Justiça:

1. A legitimidade para intentar ação coletiva versando a defesa de direitos individuais homogêneos é concorrente e disjuntiva, podendo
os legitimados indicados no art. 82 do CDC agir em Juízo independentemente uns dos outros, sem prevalência alguma entre si, haja vista
que o objeto da tutela refere-se à coletividade, ou seja, os direitos são
tratados de forma indivisível.
2. Todavia, para o cumprimento de sentença, o escopo é o ressarcimento do dano individualmente experimentado, de modo que a indivisibilidade do objeto cede lugar à sua individualização.

3. Não obstante ser ampla a legitimação para impulsionar a liquidação
e a execução da sentença coletiva, admitindo-se que a promovam o próprio titular do direito material, seus sucessores, ou um dos legitimados
do art. 82 do CDC, o art. 97 impõe uma gradação de preferência que
permite a legitimidade coletiva subsidiariamente, uma vez que, nessa
fase, o ponto central é o dano pessoal sofrido por cada uma das vítimas.
4. Assim, no ressarcimento individual (arts. 97 e 98 do CDC), a liquidação e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e divisíveis,
devendo prioritariamente ser promovidas pelas vítimas ou seus sucessores de forma singular, uma vez que o próprio lesado tem melhores
condições de demonstrar a existência do seu dano pessoal, o nexo
etiológico com o dano globalmente reconhecido, bem como o montante
equivalente à sua parcela.
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5. O art. 98 do CDC preconiza que a execução “coletiva” terá lugar
quando já houver sido fixado o valor da indenização devida em sen-
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tença de liquidação, a qual deve ser — em sede de direitos individuais
homogêneos — promovida pelos próprios titulares ou sucessores.
6. A legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução exsurgirá — se for o caso — após o escoamento do prazo de um ano do
trânsito em julgado se não houver a habilitação de interessados em
número compatível com a gravidade do dano, nos termos do art. 100
do CDC. É que a hipótese versada nesse dispositivo encerra situação
em que, por alguma razão, os consumidores lesados desinteressam-se
quanto ao cumprimento individual da sentença, retornando a legitimação dos entes públicos indicados no art. 82 do CDC para requerer
ao Juízo a apuração dos danos globalmente causados e a reversão dos
valores apurados para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13
da LACP), com vistas a que a sentença não se torne inócua, liberando
o fornecedor que atuou ilicitamente de arcar com a reparação dos
danos causados.
7. No caso sob análise, não se tem notícia acerca da publicação de
editais cientificando os interessados acerca da sentença exequenda, o
que constitui óbice à sua habilitação na liquidação, sendo certo que o
prazo decadencial nem sequer iniciou o seu curso, não obstante já se
tenham escoado quase treze anos do trânsito em julgado.
8. No momento em que se encontra o feito, o Ministério Público, a
exemplo dos demais entes públicos indicados no art. 82 do CDC, carece
de legitimidade para a liquidação da sentença genérica, haja vista a
própria conformação constitucional desse órgão e o escopo precípuo
dessa forma de execução, qual seja, a satisfação de interesses individuais personalizados que, apesar de se encontrarem circunstancialmente
agrupados, não perdem sua natureza disponível.
(REsp 869.583/DF, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 05/09/2012.)  

A restrição para a atuação coletiva em situações de ressarcimento
individual seria, no entendimento do julgado, corolário necessário da necessidade de individualização dos beneficiários. Desse modo, haveria uma
gradação de preferência, em razão da qual, em primeiro lugar, a execução
deveria ser promovida pelo lesado ou por seus sucessores, que teriam melhores condições de demonstrar a existência do dano pessoal. Nesse momento,
nenhum dos entes legitimados poderia conduzir a liquidação ou execução.
A legitimidade do Ministério Público apenas surgiria com a incidência do
art. 100 do CDC. Constatada a inércia dos beneficiários, o Ministério Público
executaria a condenação em favor do fundo de direitos difusos.
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Essa decisão nega vigência à parte final do art. 97 e ao art. 98 do
CDC19. Se o art. 97 afirma que a legitimidade para liquidação é das vítimas
e de seus sucessores, assim como dos legitimados coletivos, a relação estabelecida é de igualdade, não de precedência. A precedência afirmada pelo
julgado não está no dispositivo legal. Pelo contrário, essa interpretação é
afastada pela locução assim como.
Quanto ao art. 98, se ele afirma que a execução poderá ser promovida
pelos legitimados coletivos, permitir que estes o façam apenas na situação
do art. 100 (em benefício do fundo) o torna inútil, pois, para tanto, bastaria
o próprio art. 100. E quando o dispositivo condiciona essa execução à prévia
liquidação, não exige que a liquidação tenha sido promovida “pelos próprios
titulares ou sucessores”, como textualmente afirma o julgado. É até inusitado
pensar na possibilidade de que todas as vítimas contratassem advogados e
ajuizassem liquidações individuais para depois devolver os títulos líquidos
para a execução coletiva.
A decisão transcrita parte do pressuposto equivocado de que “o próprio lesado tem melhores condições de demonstrar a existência do seu dano
pessoal, o nexo etiológico com o dano globalmente reconhecido, bem como
o montante equivalente à sua parcela”. Isso não é verdadeiro na maioria dos
casos. Geralmente o fornecedor, causador da lesão, terá em seus registros
contábeis a comprovação da lesão, de quem foi lesado e de seu montante
com muito mais precisão que a vítima.
Considerem-se, por exemplo, os maiores violadores de direitos individuais homogêneos, segundo as estatísticas de entidades de defesa do
consumidor: empresas de telefonia, bancos, empresas de cartões de crédito,
televisão por assinatura e planos de saúde. Qualquer um desses prestadores,
se demandado coletivamente, tem perfeitas condições de informar ao juízo,
a partir de seus bancos de dados, quem foi lesado, a qualificação completa
da vítima e qual o valor da lesão, sem que a vítima tenha de apresentar nem
um documento sequer.
Essa má compreensão dos arts. 97 e 98 do CDC, aliada ao pressuposto de que a vítima é essencial para a liquidação do dano, tem militado
19

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.
Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82,
abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem
prejuízo do ajuizamento de outras execuções.
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enormemente contra a efetividade do processo coletivo e causado pesadelos
aos juízes. De muito pouco adianta decidir uma questão coletivamente se ela
terá de ser liquidada e executada individualmente. Toda a vantagem de ser
resolvida a lesão de massa em um único processo se esvairá. Tudo o que o
processo coletivo pretende evitar — proliferação de decisões conflitantes,
assoberbamento do Poder Judiciário, não reparação das lesões de massa —
serão problemas apenas adiados, não resolvidos.
Esse entendimento, que vem se tornando dominante no Brasil, provavelmente chocaria um norte-americano. Pensar que, depois de um processo
custoso, haja necessidade de cada uma das vítimas ingressar em juízo para
executar a decisão é algo oposto à ideia das class actions20.    
Além disso, a aplicação desse entendimento fará com que o valor
decorrente da condenação provavelmente acabe em um fundo de direitos difusos, pois, se a vítima não teve interesse de ajuizar a ação de conhecimento,
provavelmente não terá interesse na liquidação. Conforme demonstrado, essa
solução não representa verdadeira reparação do dano coletivo ocasionado.
Adotada a liquidação e execução coletivas, a efetiva reparação pode
se dar por crédito na conta bancária ou na fatura de consumo subsequente.
Apenas em alguns poucos casos, em que a vítima não seja mais cliente do
causador da lesão e não compareça pessoalmente, a condenação poderá ser
revertida ao fundo. Note-se que esse comparecimento só será necessário
para o levantamento da quantia, já liquidada e depositada em juízo, o que
fará com que a vítima prescinda até mesmo de contratar advogado.  
Há precedentes nesse sentido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
no julgamento AC 1.0024.03.998022-2/001, relator desembargador Edilson Fernandes, j. 12/02/2005, determinou que a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais restituísse aos seus clientes, mediante crédito na conta de consumo do
mês subsequente, o valor equivalente a um reajuste considerado indevido. O
recebimento desse crédito não exigia do interessado nenhuma conduta ativa,
muito menos o ajuizamento de liquidação e execução.
Assim, é preciso rever o entendimento dos arts. 97 e 98 do CDC para
dar total precedência à execução pelo legitimado coletivo. Sempre que possível, deverá haver apenas uma liquidação, devendo o juiz determinar ao
20

V., nesse sentido, HENSlER, Deborah R. et. AL. Class Action Dilemmas: pursuing public goals for
private gain. Santa Monica: RAND, 2000.
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réu que apresente as informações que detiver em relação à situação de cada
vítima.  
Essa apresentação de informações necessárias à execução é obrigação do devedor (MARINONI; ARENHART, 2008, p. 127), nos termos do art.
475-B, §§ 1º e 2º. Caso o devedor não o faça, presumir-se-ão verdadeiros os
valores apontados pelo credor ou poderá o juiz determinar a busca e apreensão dos documentos. Além disso, essa negativa do devedor constituiria
ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 600, III, do CPC,
ensejando a aplicação da multa respectiva.
Percebe-se, portanto, que o sistema processual coletivo já garante ao
juiz e ao exequente meios para realizar, se não todas, pelo menos a maioria
das liquidações e execuções sem a participação das vítimas do evento.

6 Uma luz no fim do túnel: eficácia mandamental da decisão

Se há problemas nos entendimentos jurisprudenciais de execução
coletiva, alguns deles bastante graves, também há elogiáveis inovações. A
principal delas é a possibilidade de utilização de provimentos mandamentais e executivos para a efetivação de demanda em que se pleiteia soma em
dinheiro.
A doutrina já esclarece, há algum tempo, que as medidas de coerção
previstas para a execução específica (fazer, não fazer e dar) não são de utilização exclusiva nessas situações, mas apenas preponderantes. Como lembra
Dinamarco (2009, p. 53), “também nas execuções por dinheiro se impõem
certas medidas de pressão psicológica”.
O Superior Tribunal de Justiça fez mais que isso na decisão do REsp
767.741-PR, relator ministro Sidnei Beneti, DJ 24/08/2010. Tratava-se de
execução contra o Banco do Brasil, vencido em ação relativa a expurgos
inflacionários. O juízo de primeiro grau na justiça estadual do Paraná determinara:
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Partindo-se da premissa de que o processo é um mero instrumento
social para eliminar a lide e, de conseqüência, realizar os fins para
os quais foi concebido no menor espaço de tempo possível, constato
que, transitada em julgado a sentença que reconheceu o direito dos
poupadores, não há outra coisa a fazer neste processo senão dar eficácia mandamental à decisão de fls. 515/523 e assim determinar que
o Banco, em dez dias, deposite em nome dos poupadores, cuja lista se
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encontra acostada aos autos (fls. 728), a importância que foi condenado a pagar (sic remunerar mediante depósito), acrescida de juros
de mora de 0,5%, a contar da citação, cf. determinado na sentença de
f. 395, mais correção monetária, observando-se para tanto a S. 37, do
STJ; o INPC de março/91 até 06/94; o IPCr de 07/94 até 07/95 e daí
em diante o Dec. Lei 1.544/95, pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Essa ordem foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o qual
observou:

Na peculiar situação de defesa coletiva de direitos individuais homogêneos (diferenças devidas aos poupadores em decorrência dos planos
econômicos passados), é possível se conferir eficácia mandamental
à sentença, sem que se verifique qualquer prejuízo processual ou de
ordem material aos envolvidos.
No caso, a aplicação de tradicional procedimento executório, pelos
indivíduos beneficiados pela sentença, causaria insuperáveis transtornos ao Judiciário, traria desnecessário ônus aos titulares de direito
e, posteriormente ao próprio devedor, razão pela qual admite-se a
moderna aplicação do direito, para se atingir a finalidade social de lei.

No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator, acompanhado
pelos ministros Paulo Furtado e Massami Uyeda, asseverou:

É claro que a determinação do julgado, em princípio, diferencia-se do
que normalmente ocorre nos comandos jurisdicionais da matéria —
afasta-se, em verdade, do id quod plerumque accidit, ou seja, do que
comumente acontece.
Mas não há ofensa a lei federal nenhuma na determinação do Juízo,
no sentido de que o preceito do julgamento transitado em julgado se
cumpra pela forma mandamental, que se extrai da própria petição
inicial, da sentença e do Acórdão [...].
Nada há nos artigos de lei invocados pelo Recurso do Banco do Brasil,
que obste essa determinação, ou seja, que impeça a execução mandamental direta, mediante depósito na conta bancária de seus depositantes, pelo próprio banco (CPC, art. 463; Lei da Ação Civil Pública — Lei
7347/85, art. 15; Código de Defesa do Consumidor, Arts. 96, 97, 98,
99 e 103, § 3º; e Lei Complementar 105, art. 1º, V).
Lembre-se que, do fato incontroverso de os consumidores individuais
poderem propor execuções individuais não se pode extrair a conclusão
de que seja vedado ao Juízo determinar que o Banco devedor efetue,
ele próprio, o depósito dos valores nas contas de seus clientes, até
103

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

porque seria contraditório imaginar que, do fato de alguém ter direito
não seria congruente imaginar a impossibilidade de determinação para
a satisfação desse direito.
Casos discrepantes da normalidade — como o de não haver mais conta
de algum interessado no Banco — serão resolvidos individualmente,
de acordo com as circunstâncias de cada caso.

O que não faria sentido é, tratando-se de estabelecimento que lida
com moeda corrente e, portanto, espécie de bem preferente, mesmo
na ordem da penhorabilidade, dar início a execução, para que viesse
a criar-se novo longo processo, reabrindo-se todas as instâncias recursais, para, ao final, pagar o que, afinal de contas, já deve ser feito
de imediato pela forma mais simples, que é a determinada pelo Juízo.
O julgamento evita, permita-se a expressão, a “judicialização a varejo”
de execuções multitudinárias, como o que vem sendo observado no
Brasil, a produzir verdadeira inviabilização do próprio serviço judiciário.

Observa-se no caso o que, em regra, se faz no mundo, ou seja, proclamada a tese jurídica, ou reconhecida a questão fática, por intermédio
da Class Action (USA), ou instituto assemelhado, não se exige que cada
um dos milhares de beneficiários do julgamento coletivo promova
sua ação individual, mas, sim, ao contrário, segue-se o cumprimento
do julgado por atividade direta da entidade atingida pelo julgamento,
seja mediante atuação da entidade responsável, no obrigatório cumprimento automático do julgado, seja por ação de medida de coerção
indireta — geralmente por intermédio de órgão setorial, público ou
privado, do setor.

Assim, é possível que a liquidação e execução sejam conduzidas pelo
legitimado coletivo, sem necessidade de intervenção das vítimas, como já
defendido no item anterior, com base nos arts. 97 e 98 do CDC. E também é
possível que, nessa liquidação e execução coletivas, o juiz determine ao executado que adote providências para cumprir a obrigação, sem necessidade de
nenhuma providência pelas vítimas do evento, evitando-se a “judicialização
do varejo”.
Mesmo nas situações em que o devedor não dispuser de todas as informações para identificar as vítimas, é possível, com o uso de provimentos
mandamentais, determinar que ele adote, extrajudicialmente, providências
tendentes a tanto. O juiz poderia determinar ao executado que utilizasse
seus estabelecimentos comerciais para receber documentos de habilitação
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de credores e, a partir deles, efetuar o pagamento devido extrajudicialmente,
nos parâmetros fixados na sentença.
Um exemplo dessa situação seria a lesão decorrente da venda de um
produto no varejo. O juiz poderia determinar ao réu que disponibilizasse
formulários em seus pontos de venda, para que os consumidores apresentassem documentos que comprovassem sua condição, e, mediante análise
do próprio devedor, recebessem a indenização. Apenas nos casos em que
houvesse discordância entre o credor e o lesado se faria necessária a intervenção judicial. Caberia ao legitimado coletivo fiscalizar esse processo de
cumprimento extrajudicial e levar ao juízo as divergências21.

7 Conclusão

Não há dúvida de que o processo coletivo e a execução coletiva constituem um desafio para o juiz, que lida com inúmeros outros processos. A
superação desse desafio exige criatividade e ousadia, sem as quais o juiz,
mais cedo ou mais tarde, se verá imerso em um incontável número de ações.
Embora os anteprojetos de códigos de processo coletivo e o projeto
de nova lei da ação civil pública contenham previsões interessantes, é possível evoluir, e muito, de lege lata. Basta que se combatam entendimentos
restritivos, que prestigiam o processo individual em detrimento da solução
coletiva. São esses entendimentos equivocados que estão minando as ações
coletivas. Como diria o imortal Pixinguinha, “sofres porque queres”.
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Art. 16 da Lei 9.494/1997: limitação territorial da
eficácia da coisa julgada erga omnes das
decisões em ação coletiva ou limitação à
substituição processual?
Eduardo de Melo Gama1

1 Introdução
A Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, alterou a redação do art.
16 da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que passou a prever que:

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da
competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento,
valendo-se de nova prova.

Com a alteração do referido dispositivo, grande parte da doutrina2
passou a afirmar que a eficácia da coisa julgada erga omnes da sentença
proferida no bojo de ação civil pública ficou restrita aos limites da competência territorial de seu órgão prolator, ou seja, se a sentença for proferida,
por exemplo, pelo juízo federal de Unaí/MG, sua eficácia limitar-se-á à competência deste juízo, que abrange os municípios de Arinos, Bonfinópolis de
Minas, Brasilândia de Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Chapada Gaúcha,
Dom Bosco, Formoso, Natalândia, Uruana de Minas, Riachinho e Urucuia3.
No entanto, a doutrina processualista e a jurisprudência têm feito
grande confusão na interpretação e aplicação do mencionado dispositivo.
Será que, de fato, o art. 16 da Lei de Ação Civil Pública – LACP limita a eficácia dos efeitos da decisão aos limites da competência territorial do órgão
prolator? Ou será que, na verdade, há apenas uma restrição dos substituídos
1

Juiz federal substituto.
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processuais, mantendo a sentença prolatada sua eficácia por todo o território
nacional?
Estas são, em síntese, as respostas que pretendemos dar com este
estudo.  

2 Desenvolvimento

Desde a edição do art. 16 da LACP, inúmeras controvérsias surgiram
sobre sua aplicação e interpretação. Grande parte da doutrina defende a
inconstitucionalidade e a ineficácia do mencionado dispositivo, conforme
podemos perceber nos seguintes ensinamentos de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery (2001):
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A norma, na redação dada pela Lei n. 9.494/97, é inconstitucional e
ineficaz. Inconstitucional por ferir os princípios do direito de ação
(CF 5º XXXV), da razoabilidade e da proporcionalidade e porque o
Presidente da República a editou, por meio de medida provisória, sem
que houvesse autorização constitucional para tanto, pois não havia
urgência (o texto anterior vigorava há doze anos, sem oposição ou
impugnação), nem relevância, requisitos exigidos pela CF 62 caput.
Ineficaz porque a alteração ficou capenga, já que incide o CDC 103 nas
ações coletivas ajuizadas com fundamento na LACP, por força da LACP
21 e CDC 90. Para que tivesse eficácia, deveria ter havido alteração da
LACP 16 e do CDC 103. De conseqüência, não há limitação territorial
para a eficácia erga omnes da decisão proferida em ação coletiva, quer
esteja fundada na LACP, quer no CDC. De outra parte, o Presidente da
República confundiu os limites subjetivos da coisa julgada, matéria tratada na norma, com jurisdição e competência, como se, v.g., a sentença
de divórcio proferida por juiz de São Paulo não pudesse valer no Rio
de Janeiro e nesta última comarca o casal continuasse casado! O que
importa é quem foi atingido pela coisa julgada material. No mesmo
sentido: José Marcelo Menezes Vigliar, RT 745/67. Qualquer sentença
proferida por órgão do Poder Judiciário pode ter eficácia para além
de seu território. Até a sentença estrangeira pode produzir efeitos no
Brasil bastando para tanto que seja homologada pelo STF. Assim, as
partes atingidas por seus efeitos onde quer que estejam no planeta
Terra. Confundir jurisdição e competência com limites subjetivos da
coisa julgada é, no mínimo desconhecer a ciência do direito. Portanto,
se o juiz que proferiu a sentença na ação coletiva tout court, quer verse sobre direitos difusos, quer coletivos ou individuais homogêneos,
for competente, sua sentença produzirá efeitos erga omnes ou “ultra
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partes”, conforme o caso (v. CDC 103), em todo o território nacional
— e também no exterior —, independentemente da ilógica e inconstitucional redação dada à LACP 16 pela Lei n. 9.494/97. É da essência
da ação coletiva a eficácia prevista no CDC 103.

Não obstante as alegações de ineficácia e inconstitucionalidade, cuja
análise não é objeto deste estudo, a pergunta que deve ser feita é a seguinte:
o art. 16 da LACP limita, territorialmente, a eficácia da coisa julgada erga
omnes nas ações coletivas?
Para responder à questão, é preciso, primeiramente, definir a dimensão dos efeitos erga omnes.
A péssima redação do art. 16 da LACP confunde o intérprete, levando-o a embaralhar institutos completamente diversos, como coisa julgada e
competência territorial, e conduz à interpretação de que os “efeitos” ou a
“eficácia” da sentença podem ser limitados territorialmente, quando se sabe
que coisa julgada não é “efeito” ou “eficácia” da sentença, mas qualidade que
a ela se agrega de modo a torná-la “imutável e indiscutível” (DIDIER JUNIOR;
BRAGA; OLIVEIRA, 2007, p. 482-483).
No entanto, a coisa julgada não possui limites territoriais, mas apenas objetivos e subjetivos. O efeito erga omnes está relacionado aos limites
subjetivos da coisa julgada. Consoante a doutrina processualista, ter efeitos
erga omnes significa que a coisa julgada estende-se a todos os jurisdicionados — tenham ou não participado do processo (DIDIER JUNIOR; BRAGA;
OLIVEIRA, 2007, p. 488-491).
De acordo, ainda, com Juliano Taveira Bernardes (2006), efeito erga
omnes
[...]É simples artifício jurídico mediante o qual se obtém a extensão dos
limites subjetivos que naturalmente decorrem da coisa julgada e de
outras hipóteses de preclusão. Equivale a dizer, a eficácia erga omnes
constitui um plus que se acresce aos efeitos normais da coisa julgada.
Daí, não atinge indefinidamente a “todos”, senão a todos aqueles a que,
embora excluídos dos limites subjetivos originais da coisa julgada, se
devem estender os limites objetivos da decisão.

Dessa forma, segundo, ainda, o mencionado autor,

[...] os efeitos erga omnes não podem ser confundidos com a coisa julgada a que se agregam, até porque não são sequer atributo exclusivo das
decisões judiciais. Basta notar que a eficácia extensiva obtida pelos efei-
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tos erga omnes pode ser utilizada em outros setores, como ocorre nas
resoluções do Senado Federal previstas no inciso X do art. 50 da CF/88.
[...].O que justifica a concessão de efeitos gerais (erga omnes) a determinadas decisões judiciais é a necessidade pragmática de conciliar a
atividade jurisdicional, que não se pode desenvolver mediante processos com elevado número de participantes, ante a dimensão subjetiva
das pessoas que devam ser atingidas pelos respectivos julgamentos. No
caso do controle abstrato de constitucionalidade, por exemplo, se os
processos têm por escopo principal depurar o ordenamento jurídico e
garantir a supremacia da Constituição, as decisões haverão de possuir
efeitos erga omnes, para permitir que todos os destinatários da norma
questionada fiquem automaticamente compreendidos entre os que se
sujeitam aos efeitos substanciais do ato decisório. É só por meio desse
efeito que a atividade de controle abstrato de constitucionalidade se
pode comparar, na dicção kelseniana, à de um “legislador negativo”.

Portanto, se efeito erga omnes não se confunde com limitação territorial, é forçoso concluir que “a imposição de limites territoriais havida no
art. 16 da LACP não prejudica a obrigatoriedade jurídica da decisão judicial
em relação aos participantes da relação processual originária, onde quer
que estes se encontrem. É que tais sujeitos e intervenientes estão vinculados
pela própria força dos limites subjetivos e objetivos que decorrem da coisa
julgada, independentemente da incidência ou não do efeito erga omnes”
(BERNARDES, 2006).
Além disso, segundo a percuciente análise de Juliano Taveira Bernardes (2006),
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[...] a restrição territorial do efeito erga omnes só prejudica a extensão
da eficácia subjetiva da coisa julgada em face daqueles que até então
eram livremente substituídos pelas entidades legitimadas à propositura de ações civis públicas, isto é, os titulares de interesses individuais
homogêneos não abrangidos pelos “limites da competência territorial
do órgão prolator” da decisão. Antes, qualquer pessoa que fosse titular
de interesse individual homogêneo e que estivesse incluída na qualidade de substituída processual, independentemente do local em que
residisse, poderia beneficiar-se do título judicial, sem necessidade de
outra ação de conhecimento. Agora, contudo, está em vigor restrição à
substituição processual dos titulares de interesses individuais homogêneos. Somente estão aptas a se beneficiar com os efeitos do julgado,
ou seja, só se qualificam como substituídos processuais, as pessoas que
estejam na esfera da competência do órgão judicial.
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Portanto, o art. 16 da LACP não limita a eficácia dos efeitos da sentença ao limite territorial da competência de quem o prolatou. A sentença,
ressalte-se, continua a produzir efeitos em todo o território nacional. No
entanto, somente aqueles jurisdicionados que estejam na esfera de competência do órgão judicial prolator poderão se beneficiar da decisão prolatada.
Por fim, o art. 2º-A da Lei 9.494/1997, ao prever que “a sentença civil
prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na
defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os
substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito
da competência territorial do órgão prolator”, deixa claro que a limitação é
apenas dos substituídos, permanecendo a sentença com eficácia ampla em
todo o território nacional.

3 Conclusão

A nova redação do art. 16 da LACP, na verdade, limitou a substituição
processual, e não a eficácia territorial da sentença prolatada em ação civil
pública.
Dessa forma, se, anteriormente, qualquer pessoa que fosse titular
de interesse individual homogêneo e que estivesse incluída na qualidade
de substituída processual, independentemente do local em que residisse,
poderia beneficiar-se do título judicial, sem necessidade de outra ação de
conhecimento, a partir da alteração do mencionado dispositivo existe uma
restrição à substituição processual dos titulares de interesses individuais
homogêneos.

Portanto, somente poderão beneficiar-se com os efeitos do julgado
as pessoas que estejam na esfera da competência do órgão judicial. Assim,
há, apenas, uma limitação subjetiva do julgado, como também o fez o art.
2º-A da Lei 9.494/1997, mantendo a sentença prolatada eficácia em todo o
território nacional.
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A praticabilidade e os julgamentos em massa
pelo Poder Judiciário
Eduardo Morais da Rocha1

Como uma técnica de redução da crescente complexidade do sistema
jurídico, é cada vez mais usual o recurso do Estado à praticabilidade (ISENSEE, 1976, p. 61), para possibilitar uma execução da lei que seja, ao mesmo
tempo, mais econômica e mais eficiente.
Aliás, cabe ressaltar que os estudos acerca da praticabilidade ou da
praticidade no Brasil, ao contrário do que ocorre na Alemanha, são parcos,
sendo que, quem primeiramente tratou desse tema, em território nacional,
com grande profundidade e rigor metodológico, foi a professora Misabel de
Abreu Machado Derzi (2007, p. 318-362), na década de oitenta, e, posteriormente, em data mais recente, a desembargadora federal paulista Regina
Helena Costa (2007, 52-382).
Assim, a praticabilidade nada mais é do que a criação pelo Estado de
mecanismos jurídicos que fomentam uma execução simplificadora da lei,
de forma a tornar a aplicação ou a fiscalização do programa da norma mais
cômodo e econômico e, consequentemente, mais eficiente.
Na Alemanha, país onde se desenvolveram os estudos mais aprofundados acerca da praticabilidade no direito, costuma-se chamar a execução
simplificadora da lei de “modo de pensar tipificante” (DERZI, 2007, p. 318321). Esse modo de pensar é chamado de tipificante, porque estabelece
tipos que se aproximam dos casos medianos, ou seja, daquilo que é mais
comum, sem atentar para as particularidades do caso concreto. Cria-se um
padrão ou um esquema generalizante com base nas características comuns
dos acontecimentos, renunciando-se às particularidades dos casos isolados
e, com isso, possibilita-se a aplicação em massa da lei, em detrimento da
sua aplicação individual, na qual tais diferenças seriam respeitadas.
A professora Misabel Derzi (2007, p. 70) chama esse fenômeno de
“modo de pensar impropriamente tipificante”, porque os tipos que são aqui
criados não correspondem ao modelo estatuído pela metodologia, no qual os
1

Juiz federal.
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verdadeiros tipos “são ordens fluídas, que colhem, através da comparação,
características comuns, nem rígidas, nem limitadas, onde a totalidade é critério decisivo para ordenação dos fenômenos aos quais se estende”. No “modo
de pensar tipificante”, os tipos existem somente no momento pré-jurídico
(DERZI, 2007, p. 336), ou seja, quando o aplicador da lei formula o esquema
generalizante com base na média de uma multiplicidade de eventos, todavia, posteriormente, aquele padrão é cerrado em um conceito fechado, que
evita qualquer aplicação individual da lei. Aliás, como adverte Josef Isensee
(1976, p. 67), o verdadeiro conceito de tipo decorre de burilado trabalho
de metodologia científica e de profunda teorização da doutrina, enquanto
que o “modo de pensar tipificante” tem sua matiz eminentemente prática,
decorrendo de necessidades da própria administração pública sem o correlato refinamento técnico e teórico.   
Assim, no “modo de pensar tipificante” (ARNDT, 1983, p. 52), faceta da praticabilidade, o aplicador utiliza-se de um padrão pronto para
ser subsumido ao caso concreto, em vez de despir um fato concreto de sua
complexidade para, então, o subsumir à lei.
Apesar de existir um poder juridicamente organizado para levar a
cabo esse modo de pensar, a ideia que subjaz na praticabilidade somente
pode ser executada pelo Legislativo e pelo Executivo — entre os diversos
órgãos do poder organizado —, mas nunca pelo Judiciário.
Não se olvida que, na Alemanha, é admitida a utilização dessa
forma de pensar pelo Judiciário. Aliás, é célebre a afirmação de Eberhard
Weinrich (1963, p. 1), no sentido de que o “modo de pensar tipificante”
não estaria nas leis, mas seria produto de criação da jurisprudência, muito
embora, em sentido diverso, o jurista Josef Isensee (1976, p. 177-182), de
forma veemente, refutasse ao Judiciário alemão o recurso a essa forma
de pensar.
Em que pese a isso, os Tribunais Superior de Finanças e Federal de
Finanças massificaram suas decisões para tornar genericamente indedutíveis todos os gastos de formação de doutorandos, mesmo daqueles que
tinham interesse na carreira acadêmica (DERZI, 2007, p. 321-323). No mesmo sentido, os declinados tribunais germânicos também estabeleceram em
suas decisões, mesmo sem previsão legal, limites de gastos dedutíveis com
parentes considerados juridicamente pobres em 60 dm, quando o parente é
acolhido na casa do contribuinte, e em 100 dm, quando as famílias residem
em domicílios diferentes (DERZI, 2007, p. 323).
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No Brasil, até a promulgação da Constituição da República de 1891,
por influência do direito peninsular ibérico contido nas Ordenações Afonsinas
(1446) e, posteriormente, nas Manuelinas (1521) e Filipinas (1603), mantida
na Lei da Boa Razão (1769), existiu o instituto jurídico dos “assentos”, que foi
uma tentativa de criar um processo de unificação da interpretação do direito
por intermédio da jurisprudência dos tribunais (BUSTAMANTE, 2012, p. 1011). Em caso de dúvida quanto ao sentido de determinado comando legal,
a questão era levada à Casa de Suplicação, onde, em caso de persistência da
incerteza, a questão era submetida ao Rei. Definida a interpretação da lei
pela Casa de Suplicação ou pelo Rei, a ratio decidendi era assentada em um
livro e aquele enunciado passava a ter força vinculante para todos os casos
futuros, podendo o juiz que deixasse de aplicar o “assento” ser suspenso de
suas funções judicantes (CRUZ e TUCCI, 2004, p. 129-130).
A interpretação dada pela Corte Suprema tinha, portanto, inegável
força normativa vinculante, “com finalidade específica de limitar o processo
de individualização do direito, com o escopo de evitarem-se os juízos de
valor próprios por parte dos órgãos de aplicação da norma jurídica” (BUSTAMANTE, 2012, p. 13).
Fica claro que, com o instituto dos “assentos”, buscou-se, no direito
brasileiro antes de 1891, assim como no direito português, conferir praticabilidade às decisões judiciais, por meio da simplificação e da uniformização
da interpretação, possibilitando que um determinado entendimento fosse
aplicado a certa massa de feitos em detrimento das individualidades e das
vicissitudes que um conflito poderia ter em relação a outro concretamente.
Em razão disso, o professor Thomas da Rosa de Bustamante concluiu
pela inegável semelhança entre o assento e a súmula:
É notável, portanto, a semelhança estrutural entre o assento no direito
português e a súmula no sistema jurídico brasileiro, já que ambos
tratam da interpretação do direito em abstrato, consolidando uma
nova norma judicial dotada de pretensão de validade geral no sistema
jurídico em questão e, sustentada pela autoridade que é própria das
decisões dos tribunais de última instância (BUSTAMANTE, 2012, p. 13).

Ocorre, todavia, que, apesar das semelhanças entre os assentos e as
súmulas, Thomas Bustamante (2012, p. 27) conclui pela sua não identidade,
pois as súmulas devem ser contextualizadas com os princípios vigentes na
atual conjuntura constitucional, como os da proporcionalidade, da igualdade
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material e da justiça, que impedem a aplicação em massa de uma lei, sem
que o juiz esgote todas as potencialidades fáticas daquele caso concreto.
A execução simplificadora da lei pelo Judiciário, hodiernamente, não
será possível nem mesmo diante de uma súmula vinculante, pois aqui o
juiz, além de verificar se a ratio decidendi da súmula é semelhante à do caso
concreto, terá de proceder ao distinguish, justificando que o conflito, embora
semelhante, não possui características suficientes para motivar uma decisão
idêntica (BUSTAMANTE, 2012, p. 6).
Assim, embora se busque com as súmulas vinculantes, com a súmula
impeditiva de recursos e também com a repercussão geral a padronização da
aplicação do direito, o juiz não poderá proceder à sua aplicação mecanizada,
simplificando demasiadamente o seu mister, pois, no caso concreto, ele terá
de proceder a um tratamento analógico entre os fundamentos do enunciado e o caso concreto e, ainda, fazer a aludida distinção dos fatos quando as
semelhanças entre o enunciado e o feito não se mostrarem relevantes. Terá
ele, aqui, um verdadeiro encargo extra de fundamentação, como muito bem
observa Thomaz Bustamante:

A saída para se evitar essa perplexidade, que se não for remediada
conduz à inconstitucionalidade de grande parte do sistema jurídico
brasileiro e, quiçá, de todas as recentes reformas processuais por que
passa o direito pátrio, é interpretar institutos como a súmula, a repercussão geral e o precedente de forma racional, sabendo realizar
as analogias e os distinguishes necessários para diferenciar os casos
regulados pela súmula daqueles que apenas aparentemente podem
ser nelas subsumidos (BUSTAMANTE, 2012, p. 8).

O Judiciário nunca poderá deixar de enfrentar todas as nuances do
caso concreto, analisando toda a produção probatória e esgotando todas as
suas potencialidades, para, após tal investigação individualizada, dizer se o
caso é análogo ao da súmula ou se, por alguma circunstância fática, distingue-se daquele contido no enunciado. Com isso, a simplificação que se opera com
o “modo de pensar tipificante” não se aplica ao Judiciário, pois, caso contrário, tais enunciados converter-se-iam em padrões absolutos para mitigar o
acesso à Justiça e “desafogar os tribunais por meio da recusa à investigação
isolada do caso concreto, discrepante da média dos casos, que ensejaram a
edição de determinada súmula” (DERZI, 2012, p. 614).
O legislador pátrio, inclusive, parece tão preocupado em impedir a
adoção do modo de pensar tipificante pelo Judiciário, que, expressamente,
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prevê, no art. 500 do projeto originário do Código de Processo Civil, a necessidade de o juiz identificar os fundamentos determinantes pelos quais
aquele caso se enquadra na súmula, bem como motivar as hipóteses em que
o feito, em julgamento, distingue-se do enunciado.
A professora Misabel Derzi, aliás, já havia, expressamente, demonstrado que, no caso das súmulas vinculantes e demais institutos afins, não há
uma recusa do Judiciário à investigação do caso concreto:

Os parâmetros das súmulas, súmulas vinculantes, repercussão geral e
jurisprudência dominante são admissíveis apenas para racionalização
e uniformização, levando, ao contrário do que se imagina, ao exame
minucioso do caso concreto e dos precedentes, para a manutenção
do espírito da lei e da norma constitucional que os inspiram (DERZI,
2012, p. 614).

Com isso, crê-se ter demonstrado que, dos poderes organizados para
levar a termo a ideia que subjaz na praticabilidade, somente o Legislativo e
Executivo encontram-se, constitucionalmente, legitimados para a sua execução, estando, terminantemente, vedado ao Judiciário a utilização desse
modo de pensar, por estar esse último órgão vinculado, inevitavelmente, à
“senda da casuística” (VILHENA, 1985, p. 362).
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Impossibilidade de liquidação igual a zero das
condenações genéricas nas ações coletivas
Guilherme Michelazzo Bueno1

1 Introdução
Novamente, assistimos à celebração da tutela coletiva de direitos
como uma técnica eficaz na solução dos litígios dentro de uma sociedade
cada vez mais belicosa. E não é para menos, porque, sendo a sociedade atual
massificada, nada mais natural do que o ordenamento jurídico pátrio, que
assegura o acesso à Justiça e a duração razoável de tal acesso, otimizar a
solução dos conflitos: se é massificada, se há déficit de individualidade nas
pretensões atuais, em razão mesmo da existência das grandes corporações,
econômicas ou não, nada mais lógico do que uniformizar o trato delas, em
atenção até ao princípio da igualdade.
A repetição incessante do lugar-comum em que já se transformou
a ideia acima e a já extenuante celebração dela e podem contribuir para o
sufocamento de algumas questões, que, ante à maravilha da tutela coletiva
de direitos, podem parecer já ultrapassadas, sendo obra de intelectos antiquados, ou mesmo inexistentes, já que tudo a tutela coletiva já resolveu.
Não penso que tudo já se resolveu, e por “tudo” se entenda a elaboração dos procedimentos necessários e suficientes para o gozo daquelas
garantias de acesso à Justiça em tempo razoável.
O direito à pré-ordenação de procedimentos adequados à tutela dos
direitos passa a ser visto como algo absolutamente correlato à garantia
do acesso à justiça. Sem a predisposição de instrumentos de tutela adequados à efetiva garantia das diversas situações de direito substancial
não se pode conceber um processo efetivo (MARINONI; ARENHART,
2006, p. 32).

O presente artigo não pretende apontar as deficiências do sistema
coletivo de tutela de direitos, mas compartilhar uma reflexão advinda da
1

Juiz federal substituto.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

práxis judiciária, que tisna o espírito festeiro de toda palestra sobre o tema:
a condenação genérica do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor bem
atende à necessária pré-ordenação de procedimentos adequados à tutela
de direitos acidentalmente coletivos? Há o cumprimento do papel da jurisdição, de pacificação social, quando ainda incumbe ao substituído um longo
caminho até a plena satisfação de sua pretensão? Enfim, é adequada a via da
tutela coletiva de direitos ante a perspectiva de liquidação da obrigação, no
plano individual, ser igual a zero? É a presente reflexão que quer levantar
este artigo e tenho fé de não ser ela ultrapassada ou inexistente em matéria
sobre a qual parece tudo já ter sido pensado e escrito. Não fosse tal aparência,
aliás, não vejo o porquê da eterna celebração do tema.

2 Aferição da adequação da tutela coletiva de direitos individuais
homogêneos

A marca do direito individual homogêneo é a sua origem comum. É
uma classificação técnica para fins de tutela coletiva no plano processual, haja
vista nada mais ser do que um punhado de direitos subjetivos, com titulares
próprios, mas com aquela nota de uniformidade na origem. Distinguem-se
de outros “direitos” (subjetivos ou não), os verdadeiramente coletivos, marcados pelas características da transindividualidade e da indivisibilidade, que
são coletivos não apenas na forma pela qual são tutelados2.
Segundo Ada Pelegrini Grinover, o veículo por excelência para tutela
dos direitos individuais homogêneos é a class action do sistema americano.
Segundo a autora,
[...] a class action do sistema norte-americano, baseado na equity, pressupõe a existência de um número elevado de titulares de posições
individuais de vantagem no plano substancial, possibilitando o tratamento processual unitário e simultâneo de todas elas, por intermédio
da presença, em juízo, de um único expoente da classe (GRINOVER,
2005, p. 854).

Segundo a autora, ainda, são requisitos adicionais para que a class
action for damages seja adequada para veicular pretensões de cunho individual homogêneo: 1) a prevalência da questões de direito e fato comuns
2

Seguimos as lições de Kazuo Watanabe estampadas no Código brasileiro de defesa do consumidor
comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 780 e seguintes.
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sobre as questões de direito ou fato individuais; 2) a superioridade da tutela
coletiva sobre a individual, em termos de justiça e eficácia da sentença. Neste
sentido, é disposto no Anteprojeto de Código Modelo de Processos Coletivos
para a Ibero-América:

Art. 2º: São requisitos da demanda coletiva: [...] 1º Para a tutela dos
interesses ou direitos individuais homogêneos, além dos requisitos
indicados nos ns. I e II deste artigo, é também necessária a aferição da
predominância das questões comuns sobre as individuais e da utilidade
da tutela coletiva no caso concreto.

Tais dimensionamentos podem ser reconduzidos à categoria interesse-adequação da doutrina brasileira. Diz a autora citada:

[...] o requisito da adequação significa que o provimento jurisdicional
invocado deve ser adequado à proteção do direito material, cabendo
ao autor escolher, entre as vias processuais previstas no ordenamento
jurídico, a que for apta à tutela de um determinado interesse. [...] Se o
provimento jurisdicional resultante da ação civil pública em defesa de
direitos individuais homogêneos não fosse tão eficaz quanto aquele
que derivaria de ações individuais, a ação coletiva não se demonstraria
útil à tutela dos referidos interesses. E, ademais, não se caracterizaria
como a via adequada à sua proteção (GRINOVER, 2005, p. 864-865).

Relevante a transcrição, pela delicadeza teórica do tema, da lição da
autora por último citada. Diz Ada Pellegrini Grinover (2005, p. 865):

A ação civil pública de responsabilidade pelos danos individualmente
sofridos conduz a uma sentença condenatória, genérica, que reconhece
a responsabilidade do réu pelos danos causados e o condena a repará-los às vítimas ou a seus sucessores, ainda não identificados (art. 95
do CDC). Segue-se uma liquidação de sentença, a título individual, em
que caberá provar, aos que se habilitarem, o dano pessoal e o nexo de
causalidade entre este e o dano geral reconhecido pela sentença, além
de quantificar os prejuízos.
Ora, a prova do nexo causal pode ser tão complexa, no caso concreto, a ponto de tornar praticamente ineficaz a sentença condenatória
genérica do art. 95, a qual só reconhece a existência do dano geral.
Nesse caso, a vítima ou seus sucessores deverão enfrentar um processo de liquidação tão complicado quanto uma ação condenatória
individual, até porque ao réu devem ser asseguradas as garantias do
devido processo legal, e notadamente o contraditório e ampla defesa.
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E a via da ação coletiva poderá ter sido inadequada para a obtenção
da tutela pretendida.

Assim, a aferição da adequação da tutela coletiva de direitos individuais passa pela seguinte trilha: é adequada a tutela coletiva se ela for superior
à tutela individual, assim entendido se as questões comuns se sobrepõem
às questões individuais.

3 Da tutela individual à coletiva — condenação genérica e a
superficialidade da cognição das questões individuais
No processo civil clássico,

[...] diz-se genérica, ou ilíquida, a condenação cujo momento declaratório não determina a quantidade de bens devidos pelo réu nem oferece
elementos suficientes para se determinar essa quantidade mediante
simples cálculo aritmético. [...] Que alguma quantidade daqueles bens
o réu deve, isso fica acertado, mas sem a especificação do quantum
debeatur a execução é inadmissível porque ainda não se conhece a
dimensão do valor dos bens a penhorar para a futura satisfação do
crédito, nem se sabe quanto entregar ao credor ao fim do processo
executivo (DINAMARCO, 2009a, p. 240-241).

Assim, o Código de Processo Civil admite, com ressalvas, os pedidos
e a emissão de condenações genéricas (art. 286), impondo uma relativa
correspondência entre aqueles e estas, ao estabelecer que, “quando o autor
tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida”
(art. 459, par.). Portanto, para o provimento de uma condenação genérica,
suficiente um pedido genérico.
A exceção à regra da certeza do pedido consta do art. 286, que, em
seu inciso II, diz que o pedido será genérico quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito. Em
comentários a este artigo, José Joaquim Calmon de Passos (1983, p. 206)
assim escreveu:
É a hipótese mais comum de pedido genérico. Alguém que sofreu dano
em sua pessoa, ou em bem de sua propriedade ou pelo qual seja responsável, reclama, em juízo, o ressarcimento desses danos, mas, ao
formular sua inicial, ainda não pode determinar o montante exato
da indenização, ou porque ainda não conhece, com precisão, todas as
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conseqüências do ato ou fato ilícito, ou porque ainda não dispõe de
todos os elementos para determinar a extensão das perdas e danos. [...]
A lei exige, para formulação de pedido dessa natureza, a impossibilidade de determinação definitiva das consequências do ato ou fato ilícito.

Portanto, na sistemática do processo civil clássico, a condenação
genérica supõe um pedido genérico em relação à determinação das consequências do dano que se quer ver indenizado. Aqui, a cognição na fase de
conhecimento não é superficial em relação à existência do dano. Este existe,
mas o quantum debeatur do título é que irá ser integrado ao final da liquidação da obrigação reconhecida na sentença.
Na tutela coletiva de direitos individuais, haja vista aquela prevalência
das questões de fato comuns, fica prejudicada a análise da própria existência
do dano individual, ou melhor, do efetivo nexo causal entre a conduta do
agente e o dano no indivíduo, ante a suspensão da subjetividade destes na
fase cognitiva de uma ação civil pública. Então, a condenação genérica, aqui, é
menos do que a clássica: ela nem chega à existência do dano, somente fixando
a responsabilidade de seu causador, em vista da potencialidade danosa de
sua conduta. É a opinião de Dinamarco (2009a, p. 243). Também pensa assim
uma das autoras do anteprojeto de Código de Defesa do Consumidor, Ada
Pellegrini Grinover, cuja transcrição do pensamento faremos mais à frente.
Assim, a condenação genérica é um arremedo de pacificação social:
se não determinado, em razão da superficialidade da cognição, a própria
existência do dano, é na liquidação que se aferirá o direito individualmente
considerado.

4 A liquidação da condenação genérica pode ser igual a zero?

Tendo em vista a superficialidade da cognição, que conduz à condenação genérica, sobre a questão mais importante na pretensão veiculada via
tutela coletiva de danos individuais — sobre a existência dele — é que se
pode conceber a liquidação da obrigação, individualmente, ser igual a zero.
Antes de prosseguirmos, cabe uma indagação: qual o conteúdo de
uma decisão de liquidação? Para Dinamarco (2009b, p. 727), a decisão sobre a liquidação tem natureza declaratória, “destinando-se a debelar uma
crise de certeza, no caso representada pela ignorância do valor pelo qual o
réu fora condenado”. Fica claro que, no sistema processual civil clássico, a
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liquidação, porque declara, reconhece o quantum debeatur, já existente antes
da propositura da ação.

É em razão de sua natureza declaratória que refere Dinamarco
(2009b, p. 730) ser elegantíssima a questão posta pela doutrina, embora,
na prática, não se levante com frequência, diz o mestre, da liquidação em
que se conclua que nada existe a ser pago. Para ele, a solução de tal questão seria
[...] mais fácil e segura se contasse com a aceitação geral a tese de que a
sentença genérica não contém mais que a declaração da potencialidade
danosa do fato, não a declaração da concreta existência de um dano;
mas essa tese jamais chegou a convencer por inteiro a doutrina, ela
não serve de critério decisivo para o tema do valor zero.

A questão é a seguinte: se há o princípio na liquidação da fidelidade
ao título, pode haver liquidação igual a zero? Se já houve uma condenação,
pode não se chegar ao quantum debeatur? Se isso ocorre, pode haver afronta
à coisa julgada material?

No sistema processual clássico, tal dúvida tentou ser dirimida por
Marinoni e Arenhart (2007, p. 138). Segundo eles, a boa solução da questão
deve ser vista sob a ótica da tutela dos direitos e da técnica de cognição
e, vista assim, tal questão elegante torna-se, em verdade, enfadonha. Para
eles, tal condenação não presta verdadeira tutela ressarcitória, isto é, não
recompõe o equivalente monetário do bem violado (p. ex., em caso de direito
à indenização do dano), não tratando do dano em si. Segundo os autores,
dependendo da sentença, para a plenitude do oferecimento da tutela ressarcitória, da fase posterior da liquidação, dizem ser ela uma sentença quase
condenatória. A sentença, ao final do processo de conhecimento, para eles,
é sentença quase condenatória. Assim, está solucionada a última questão:
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Não há qualquer problema em relação à coisa julgada, pois a primeira
sentença não declara a existência do dano, mas apenas a probabilidade
deste existir e poder ser declarado posteriormente. Na primeira sentença, o juízo sobre o dano é de cognição sumária, similarmente ao que
ocorre na sentença cautelar ou na tutela antecipatória, de modo que
o juízo da liquidação, ao afirmar, com base em cognição exauriente, a
inexistência do dano, evidentemente não viola a coisa julgada (MARINONI; ARENHART, 2007, p. 137).
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Na condenação genérica da tutela coletiva de direitos individuais, há
quem vá mais longe, dizendo que o juízo abarca a parcialidade dos elementos da relação jurídica posta em juízo. Teori Albino Zavascki, lembrado por
Daniel Carnio Costa, diz que a sentença define

[...] a existência da obrigação do devedor (an debeatur), a identidade do
sujeito passivo da obrigação (quis debeatur) e natureza da prestação
devida (quid debeatur). Não define, todavia, quem é o titular do direito
(cui debeatur), nem o valor da prestação devida (quantum debeatur)
(COSTA, 2009, p. 89).

Tal lição, no entanto, não é correta, segundo a visão da autora do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, que assume, em comentários
sobre a liquidação da condenação genérica, a inexistência do próprio dano
individual (o an debeatur). São as palavras sempre irretorquíveis de Ada
Pellegrini Grinover (2005, p. 886) a respeito da liquidação da condenação
genérica:

E não há dúvida de que o processo de liquidação da sentença condenatória, que reconheceu o dever de indenizar e nesses termos condenou
o réu, oferece peculiaridades com relação ao que normalmente ocorre
nas liquidações de sentença. Nestas, não mais se perquire a respeito
do an debeatur, mas somente sobre o quantum debeatur. Aqui, cada
liquidante, no processo de liquidação, deverá provar, em contraditório
pleno e com cognição exauriente, a existência do seu dano pessoal e o
nexo etiológico com o dano globalmente causado (ou seja, o an), além
de quantificá-lo (ou seja, o quantum).

Portanto, assume a autora do anteprojeto do CDC a necessidade de
prova, no processo de liquidação de cognição exauriente, tanto da existência do dano individual como do nexo causal entre o dano globalmente
causado e aquele. Portanto, cognição exauriente em relação aos dois pressupostos do dever de indenizar: o nexo e o dano. Sendo verdadeiro processo
de conhecimento exauriente tal liquidação de condenação genérica, há a
possibilidade de condenação igual a zero, com afronta à coisa julgada em
relação ao an debeatur, à própria existência do dano. Os ensinamentos de
Marinoni e Arenhart (2007) não socorrem o sistema processual coletivo de
tutela de direitos individuais homogêneos. A questão da liquidação igual
a zero continua a ser elegante, e não enfadonha, porque condenação não
houve, em casos que tais.
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Lançar mão de uma suposta sentença “quase condenatória” parece
fazer tábula rasa do direito à pré-ordenação de procedimentos adequados
à tutela que é correlato à garantia do acesso à Justiça, segundo as lições dos
autores transcritas no início deste artigo. A invenção de uma categoria de
sentença, que não presta a tutela do direito material pretendido, não pré-ordena procedimentos adequados a tal tutela. Nesse sentido, ficamos com
o sempre inobjetável Ovídio Batista da Silva (2000, p. 60), que ensina que,
quando não houver resultado na liquidação, condenação não houve, mas
sim declaração de nada dever:

Ora, se o “poder de ação executiva” não é “uma conseqüência imediata
e exclusiva da aplicação da vontade sancionatória”, representada pela
condenação, então como definiria Dinamarco a verdadeira sentença
condenatória? Uma sentença de que ainda não nasce a ação executiva
corre o risco de ser, na verdade, apenas declaratória.
Segundo nosso entendimento, portanto, ou o autor da ação condenatória não logrou provar o an debeatur, ou seja, não convenceu o
julgador de haver sofrido um dano (uma injuria, como lembra Calamandrei), e, neste caso, a ação condenatória deverá ser julgada improcedente, ou ele provou in concreto o dano e em razão disso obteve
a condenação. Neste caso, a liquidação jamais poderá concluir que o
dano, cuja existência fora reconhecida no processo de conhecimento,
é nenhum, igual a zero. Com uma importante ressalva: se o resultado for este, é porque a sentença a que se dera equivocadamente
o nome de condenatória em verdade não passara de uma sentença
meramente declaratória.

Portanto, concordamos acerca da inexistência da possibilidade de
liquidação igual a zero em condenação genérica em ação coletiva para
tutela de direito individual homogêneo. Se não há dano individual, não
vejo como possa haver “dano globalmente causado”, nas palavras de Ada
Grinover (2005). Penso que admitir o contrário seria, tal como a invenção
de uma categoria de sentença para salvar a possibilidade de liquidação
igual a zero, negar efetividade à garantia de acesso à Justiça por meio da
pré-ordenação de instrumentos eficazes para a tutela dos direitos acidentalmente coletivos.
Parece ser este o entendimento de Daniel Carnio Costa (2009, p.
97), que lança mão de uma solução de lege lata, qual seja, “nos casos em
que não for possível sequer identificar-se quem são as vítimas, nem mesmo
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o número de vítimas, o juiz deve fixar o valor da indenização tendo como
referência o ofensor e a gravidade de sua conduta”. Porém, mesmo assim,
pressupõe sempre uma sentença condenatória ao final da ação coletiva,
pressupondo, portanto, a existência de todos os pressupostos do dever de
indenizar, os quais, como visto, nem sempre estão presentes na condenação genérica.

5 Quando não há liquidação igual a zero de uma condenação
genérica?

Ao final deste singelo estudo, parece claro haver a possibilidade de
liquidações iguais a zero nas “condenações” genéricas, sob a ótica da doutrina, as quais não seriam condenações, mas declarações de nada existir
para ser indenizado, conforme as lições de Ovídio Baptista da Silva (2000).
Mas, para que não haja, ao final do processo coletivo, nem sequer
a declaração de nada existir a ser indenizado individualmente, mais atento
tem de estar o magistrado para o cabimento de tal via para a tutela de pretensões individuais.
É que há casos, e a prática demonstra, que, embora haja a afirmação
de danos individuais na inicial de uma ação civil pública, tais não ocorreram na coletividade de substituídos. Num caso como este, sendo possível a
condenação genérica, como o Código de Defesa do Consumidor e a doutrina
aceitam, é bem provável a liquidação individual ser zero. Em relação a tal
substituído, penso, a garantia do acesso à Justiça, entendida como correlata
à pré-ordenação de procedimentos adequados à tutela dos direitos, não foi
observada. É mais grave a situação quando lembramos que o STJ, talvez imbuído do espírito festeiro em relação à solução das demandas massificadas,
já decidiu que:

[...] I. “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do
julgamento da ação coletiva.” II. Orientação firmada pela 2ª Seção com
base no procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução n. 8/2008
(Lei de Recursos Repetitivos), no REsp n. 1.110.549/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti, por maioria, DJU de 14.12.2009. [...] (AgRg no Ag
1057643/RS, relator ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma,
julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010.) (Grifo nosso.)
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Penso, e concluindo, que, caso se anteveja, no momento do saneamento de uma ação coletiva, uma liquidação igual a zero, tem o magistrado
de assumir uma postura corajosa e extinguir o processo sem resolver seu
mérito. Tem o juiz, em atenção à garantia do acesso à Justiça e à duração
razoável do processo (ainda mais em face de um precedente desta magnitude
da nossa Corte Nacional) averiguar, a todo momento, a real prevalência das
questões de fato e de direito comuns e a superioridade, em termos de justiça,
da tutela coletiva. Enfim, a tutela coletiva de direitos individuais não admite
a liquidação igual a zero, em virtude do necessário controle intensivo de sua
adequação pelo magistrado.
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Breves comentários sobre a defesa coletiva dos
investidores em mercados de capital
Gustavo Moreira Mazzilli1

1 Introdução
Este artigo tem o objetivo de debater a defesa dos interesses dos investidores em mercado de capitais através da ação civil pública e simultaneamente confrontar os interesses envolvidos nesta realidade econômica com
a classificação adotada pelo Código de Defesa do Consumidor dos direitos
coletivos em direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

2 Sistema financeiro nacional

Numa tentativa de síntese, podemos afirmar que se entende como
Sistema Financeiro Nacional o conjunto das instituições responsáveis pela
captação de recursos financeiros pela distribuição e circulação de valores.
O art. 1º da Lei 4.595 contém a lista destas instituições:

O sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente
Lei, será constituído:
I - do Conselho Monetário Nacional;
II - do Banco Central do Brasil; (Redação dada pelo Del nº 278, de
28/02/67)
III - do Banco do Brasil S. A.;
IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;
V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.

Sistematizando ainda mais a função das instituições presentes no
Sistema Financeiro Nacional, a rede mundial de computadores nos fornece,
em rápida pesquisa, excelente classificação destas, que passo a transcrever:
1

Juiz federal.
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O Sistema Financeiro Nacional pode ser divido em duas partes distintas: Subsistema de supervisão e subsistema operativo. O de supervisão
se responsabiliza por fazer regras para que se definam parâmetros
para transferência de recursos entre uma parte e outra, além de supervisionar o funcionamento de instituições que façam atividade de
intermediação monetária. Já o subsistema operativo torna possível
que as regras de transferência de recursos, definidas pelo subsistema
supervisão sejam possíveis.
O subsistema de supervisão é formado por: Conselho Monetário Nacional, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, Banco
Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho Nacional
de Seguros Privados, Superintendência de Seguros Privados, Brasil
Resseguros (IRB), Conselho de Gestão da Previdência Complementar
e Secretaria de Previdência Complementar.
Dos que participam do subsistema de revisão, podemos destacar as
principais funções de alguns: O Banco Central (BACEN) é a autoridade
que supervisiona todas as outras, além de banco emissor de dinheiro e
executor da política monetária. O Conselho Monetário Nacional (CMN)
funciona para a criação da política de moeda e do crédito, de acordo
com os interesses nacionais. A Comissão de Valores Mobiliários tem
a função de possibilitar a alta movimentação das bolsas de valores e
do mercado acionário ( isso inclui promover negócios relacionados à
bolsa de valores, proteger investidores e ainda outras medidas).
O outro subsistema, o operativo, é composto por: Instituições Financeiras Bancarias, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, Sistema de Pagamentos, Instituições Financeiras Não Bancárias, Agentes
Especiais, Sistema de Distribuição de TVM.
As partes integrantes do subsistema operativo, citados acima, são
grupo que compreendem instituições que são facilmente achadas em
nosso dia a dia. As Instituições Financeiras Bancárias, por exemplo,
representam as Caixas Econômicas, Cooperativas de Crédito, Bancos
comerciais e Cooperativos. As instituições Financeiras Não Bancárias
são, por exemplo, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, Companhias Hipotecárias, Agências de Desenvolvimento2.

A República Federativa do Brasil, em sua Constituição Federal, dispõe
qual o objetivo do Sistema Financeiro Nacional:
2

Disponível em: http://sistema-financeiro-nacional.info/mos/view/Sistema_Financeiro_Nacional-_Conceito/. Acesso em: 14 jan. 2013.

132

III Jornada de Direito Processual Civil

O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão,
inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições
que o integram (art. 192).

Assim, as entidades responsáveis pela operacionalização da circulação dos recursos financeiros, para fins de consumo ou formação de poupança,
receberam do constituinte tratamento e responsabilidade próprios ligados
ao desenvolvimento do país. É dizer: reconheceu-se que, sem as instituições
financeiras, não é possível o desenvolvimento e, devido ao peso que possuem
neste processo, a elas deve ser imputada a responsabilidade pelo equilíbrio
e pelo interesse da coletividade.

3 Relevância do mercado de capitais para a economia

O mercado de capitais está inserido nesta realidade. Faz parte do
Sistema Financeiro. Está entre as entidades responsáveis pela captação e
distribuição de recursos financeiros.

O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários, que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos
de emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização.
É constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras e outras
instituições financeiras autorizadas.

No mercado de capitais, os principais títulos negociados são os representativos do capital de empresas — as ações — ou de empréstimos
tomados, via mercado, por empresas — debêntures conversíveis em
ações, bônus de subscrição e commercial papers —, que permitem a
circulação de capital para custear o desenvolvimento econômico.
O mercado de capitais abrange, ainda, as negociações com direitos e
recibos de subscrição de valores mobiliários, certificados de depósitos
de ações e demais derivativos autorizados à negociação3.

Este mercado, como se observa desta síntese, é responsável pela comunicação entre as empresas, que são agentes econômicos responsáveis pela
produção de bens e serviços e entidades eternamente à procura de recursos
3

Disponível em: <www.bmfbovespa.com.br/Pdf/merccap.pdf> . Acesso em: 15 jan. 2013.
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financeiros a serem aplicados nestas atividades, e a fonte destes recursos:
agentes econômicos que possuem valores não usados para consumo e que
podem ser destinados à formação de poupança4.

Partindo-se do ponto de vista de que o processo de produção de bens
e serviços está, no sistema econômico atual, centralizado na figura das empresas, ou seja, que são elas responsáveis pela movimentação da maior parte
da economia e que elas necessitam de recursos financeiros para aplicação e
consecução de seus objetivos sociais, vislumbra-se, de forma automática, a
relevância do mercado de capitais, que faz a ligação entre elas e a fonte dos
recursos financeiros.

Devo lembrar, neste aspecto, que, à medida que cresce o nível de
poupança, maior é a disponibilidade para investir. A poupança individual
é um dos mais poderosos motores para o desenvolvimento do país. Para
viabilizar, portanto, a operacionalização desta comunicação (poupador –
empresa), o mercado de capitais desenvolve alternativas para que esses
recursos excedentes no patrimônio dos particulares sejam usados pelos
agentes econômicos. Uma das formas mais baratas para que este ciclo se
fortaleça é o oferecimento da participação no empreendimento das empresas a um número grande de poupadores, que participarão dos riscos e dos
lucros destas.
Amplia-se a possibilidade de captação de recursos e as alternativas
de participação das pessoas como agentes econômicos.

Assim, o mercado de capitais possui relevância por si só, ou seja, é
um dos responsáveis pelo movimento da máquina econômica e, desta forma,
merece a atenção especial do Estado e a proteção de seu adequado funcionamento como bem coletivo que transcende o universo individual. Como
sistema utilizado como instrumento para o desenvolvimento econômico
do país, o mercado de capitais e seu hígido funcionamento são realidades
que devem ser monitoradas de perto pelos órgãos públicos, inclusive tendo
potencial para debate judicial, com vistas à proteção dos interesses coletivos.
4

O mercado de capitais, de acordo com Cavalcante; Misumi; Rudge (2005) é caracterizado pelas
operações de longo prazo e de compra de participações acionárias no empreendimento. Em: <
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url
=http%3A%2F%2Fwww.marcionami.adm.br%2Fpdf%2Fartigos%2Fnatasha_moraes_pullig_sucena-artigo.pdf&ei=24L5UK3iI5SW8gT_hYFA&usg=AFQjCNEU7CNgO1LM-O1lERbJ7KkXiTeDaA&
bvm=bv.41248874,d.eWU>. Acesso em: 15 jan. 2013.
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Por isso, permito-me afirmar que o mercado de capitais está entre as
entidades responsáveis pela captação e distribuição de recursos financeiros
e deve ser inserida nesta estrutura, imputando-lhe as responsabilidades e
a importância desta, conforme definido pela Constituição, no seu art. 192.

4 Relevância do investidor para a economia e sua proteção

A necessária atenção dos órgãos públicos ao mercado de capitais não
se restringe à supervisão que este deve ter para que possa desempenhar seu
papel de canal de investimentos, conforme os parâmetros constitucionais.

Como mecanismo para criar oportunidades de captação de recursos
mais eficientes e mais baratos no universo do Sistema Financeiro, o mercado
de capitais não prescinde da figura que oferece estes recursos: o investidor.
Assim, a atenção do Estado como ente que coloca em prática as diretrizes
constitucionais, como aquelas voltadas ao Sistema Financeiro Nacional, não
deve ser direcionada apenas à estrutura do mercado de capitais, mas sim,
também, ao investidor, personagem indispensável ao bom funcionamento
da alocação de recursos no setor produtivo.
Na sua função de organizar as regras para o funcionamento do Sistema Financeiro e do mercado de capitais, os órgãos públicos devem, para
obtenção do equilíbrio econômico e atendimento do interesse da coletividade, dedicar especial atenção àqueles que direcionam preciosos recursos
poupados de sua renda ao investimento nas empresas. Sem este personagem,
toda a retórica sobre a importância da empresa e do mercado de capitais
para o desenvolvimento nacional não saem do universo da teoria5.
5

Uma síntese da popularização do investimento e da importância do indivíduo como agente poupador e agregador de valor no mercado de capitais: “O ano de 2007 foi visto pelo mercado financeiro
brasileiro como o melhor de sua história”.
A Bolsa de Valores de São Paulo foi fundada em 23 de agosto de 1890 e ocupa atualmente, com folga,
o posto de maior da América Latina. A Bolsa brasileira mudou de patamar e preparou-se para colher os frutos das transformações, criando o novo mercado e os níveis de governança corporativa.
O novo mercado é uma iniciativa lançada pela Bovespa em dezembro de 2000, com a finalidade
de aprimorar e fortalecer o mercado de capitais. O objetivo é oferecer maior transparência e segurança aos investidores, respeito aos minoritários e melhor preço e custo de captação para as
empresas, afirma Cavalcante; Misumi; Rudge (2005).
O investidor individual impõe novas necessidades para as empresas listadas, no sentido de fortalecer padrões de governança corporativa, transparência na prestação de contas e postura ética e
responsável na condução dos negócios.
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Por isso, tendo em vista o exposto neste tópico e no anterior, é possível vislumbrar, na dinâmica de funcionamento do mercado de capitais,
a perspectiva difusa e a individual. Aquela se refere ao interesse coletivo
em relação ao mercado de capitais e esta, ao interesse do investidor individual, aquele que direciona parte de sua poupança ao investimento direto
na atividade produtiva através das empresas que oferecem à coletividade
participação acionária.
Assim, o relacionamento dos órgãos públicos de defesa da ordem
jurídica com o mercado de capitais deve se pautar por estas duas perspectivas: de um lado, devem entender que o funcionamento eficiente, público
O QUE SERIA POPULARIZAR ESSE MERCADO?
Popularizar é apresentar o assunto de forma inteligível ou interessante aos leigos, disseminar.
Assegurar acesso democrático ao mercado, livre de barreiras protecionistas de determinados grupos de interesses, garantindo, por si só, a própria eficiência do fluxo de capitais. Ou seja, divulgar
ou apresentar, de forma interessante, o mercado de capitais ao indivíduo, explica Guerra, Fabiana
C. (2004).
O termo “popularização” tornou-se comum para se referir à adesão de pequenos investidores ao
mercado de capitais aqui no Brasil.
OS FATORES DETERMINATES DA POPULARIZAÇÃO
A subutilização do mercado acionário nos anos anteriores pode ser explicada pela regulamentação insuficiente e pela necessidade de maior transparência nos números das empresas listadas na
Bolsa. A estabilidade econômica, a ampliação do público investidor, a disseminação da cultura de
investimentos e, mais relevante, o avanço das práticas de governança vieram para mitigar estes
problemas.
Os investidores passaram, portanto, a atuar em um negócio mais transparente, com informações
adequadas e precisas, aumentando, assim, sua percepção de valor, diminuindo a percepção de risco e destinando parte dos recursos disponíveis ao mercado acionário. O resultado? O preço das
ações sobe!
O mercado financeiro brasileiro, nos últimos anos, vem se expandindo devido à adesão crescente
dos pequenos investidores individuais. Cerca de oito anos atrás, a participação de pessoas físicas
no mercado acionário nacional era de apenas 10%. Com a introdução dos meios eletrônicos, que gerou maior velocidade e confiabilidade aos processos, aliada às campanhas de popularização desenvolvida por entidades como BOVESPA e CVM, esse índice aumentou de forma expressiva, fechando
o ano de 2005 com o percentual de 25,4% do montante negociado.
Através de programas de incentivo como o “BOVESPA vai até você”, lançado em 2002, as pessoas
têm se sentido motivadas a conhecer e a se aprofundar cada vez mais nesse universo, desmistificando, assim, o fato de esta ser uma área restrita às pessoas mais ricas, pois vem aproximando o mercado de capitais da população em geral. Disponível em: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q
=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.marcionami.adm.
br%2Fpdf%2Fartigos%2Fnatasha_moraes_pullig_sucena-artigo.pdf&ei=24L5UK3iI5SW8gT_
hYFA&usg=AFQjCNEU7CNgO1LM-O1lERbJ7KkXiTeDaA&bvm=bv.41248874,d.eWU. Acesso em:
16 jan. 2013.
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e democrático do mercado de capitais não é ligado apenas a uma categoria
ou classe de pessoas, mas sim a toda coletividade com interesse direto no
progresso econômico e, de outro, que o investidor, dispositivo indispensável
ao sistema, deve receber atenção quanto às práticas desonestas e privilegiadas de outros investidores ou das empresas que acessam o financiamento
de suas atividades por captação da poupança coletiva.

5 Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos

Neste ponto, cabe uma rápida digressão sobre os conceitos de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Transcrevo, nesta perspectiva, o dispositivo do Código de Defesa do
Consumidor (Lei  8.078) que trata do assunto:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 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 transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a
parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos
os decorrentes de origem comum.

Cito, também, algumas considerações teóricas sobre o tema:

Os interesses e direitos coletivos, por sua vez, são os transindividuais
de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica-base.
Conforme Xisto Tiago de Medeiros Neto (2004, p. 117), os direitos e
interesses coletivos possuem as seguintes características:
a) transindividualidade, manifestando-se por força da coletividade,
não se conformando ao âmbito individual;
b) abrangência de um número de indivíduos não determinado, porém
determinável;
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c) relação jurídica base, isto é, existência de um vínculo associativo
entre os integrantes do grupo, categoria ou classe ou entre esses e a
parte contrária;
d) indivisibilidade do interesse, não sendo possível o seu fracionamento entre os indivíduos integrantes do grupo, categoria ou classe, pois
afeto a todos indistintamente e a nenhum pessoalmente.
[...]

Direitos individuais homogêneos nada mais são do que direitos
subjetivos individuais. A sua qualificação como homogêneos —
diga-se de passagem, que em nada altera a sua natureza de individual — é utilizada tão somente para identificar um conjunto de
direitos subjetivos individuais ligados entre si por uma relação de
semelhança, ou seja, de homogeneidade, o que conduz a permitir
a defesa coletiva desses direitos, meramente por uma questão de
economia processual.
Direitos individuais homogêneos “se caracterizam por serem um feixe
de direitos subjetivos individuais, marcado pela nota de divisibilidade,
de que é titular uma comunidade de pessoas indeterminadas, cuja
origem está em questões comuns de fato ou de direito”.

5.1 Distinção entre interesses coletivos, interesses difusos e interesses
individuais homogêneos
Os interesses coletivos, em sentido estrito, conceituados no art. 81,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, são aqueles transindividuais de natureza indivisível, dos quais seja titular um grupo, uma categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica base.
Já os direitos difusos, segundo a definição trazida para o direito brasileiro positivo pela mesma norma legal acima referida, são os interesses
ou direitos transindividuais de natureza indivisível de que sejam titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
Dois elementos caracterizam os interesses coletivos em comparação com os difusos e os individuais homogêneos, quais sejam: a existência
de grupo organizado e de uma relação jurídica base entre os interessados.
Os interesses individuais homogêneos, como vistos antes, são aqueles
de natureza divisível, cujos titulares são pessoas determinadas, mas que, para
efeito de tutela coletiva, podem apresentar-se como espécie dos interesses
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transindividuais ou coletivos em sentido lato, desde que caracterizada sua
homogeneidade e relevância social.
Essa distinção é necessária, tendo em vista que, no tocante à proteção
dos interesses coletivos strictu senso e dos interesses difusos, não há dúvida
quanto à legitimação do Ministério Público para figurar no polo ativo, tanto
na ação civil pública como em outros instrumentos processuais existentes em
nosso ordenamento jurídico, a exemplo do mandado de segurança coletivo.
O mesmo não se pode dizer com relação à defesa dos interesses individuais homogêneos — especialmente em se tratando de pessoa individualizada —, tendo como instrumento processual utilizado a ação civil pública.
5.1.1 Direitos transindividuais

Classicamente, os direitos do cidadão estavam ligados à visão liberal
do direito, em que este é de natureza individual — do indivíduo — e, portanto, disponível.
Com a evolução da humanidade e do correspondente avanço da complexidade das relações jurídicas entre os homens, a partir da metade do
século XX, verificou-se que havia outros direitos, outras relações jurídicas
que iam além da compreensão do direito individual disponível. O enfoque
deixa de ser o indivíduo para entrar em cena a coletividade, os grupos sociais.
Nasce, assim, a era do direito de massa, das relações jurídicas que vão além
do indivíduo, preâmbulo gestacional da Era da Globalização.
Assim, surgem os direitos transindividuais, também denominados
como direitos coletivos lato sensu — que vão além do indivíduo —, classificados como direitos difusos, direitos coletivos stricto sensu.
Impende relevar que os direitos transindividuais, como já estudado,
são, também, direitos fundamentais de terceira dimensão.
5.1.2 Direitos difusos

O art. 81, parágrafo único, I, do CDC dispõe que interesses ou direitos
difusos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
As características dos interesses difusos levam em conta, respectivamente, a indivisibilidade do interesse, o grupo de indivíduos indetermináveis
e a origem da lesão ou da ameaça de lesão a direito ligada por circunstâncias
de fato.
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Como exemplo de direito difuso temos o direito do consumidor, o
direito ambiental, a tutela do patrimônio público, social e paisagístico, o
direito à saúde, à educação, entre outros.
5.1.3 Direitos coletivos stricto sensu

O art. 81, parágrafo único II, do CDC descreve como sendo interesses
ou direitos coletivos os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica base.
Trata-se dos interesses transindividuais indivisíveis de um grupo determinado ou determinável, reunido por uma relação jurídica básica comum.
Hugo Nigro Mazzilli assim ensina:

Tanto interesses difusos como coletivos são indivisíveis, mas se distinguem pela origem: os difusos supõem titulares indetermináveis, ligados
por uma circunstância de fato, enquanto os coletivos dizem respeito a
grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis,
ligada pela mesma relação jurídica base.

As características dos interesses coletivos em sentido estrito levam
em conta, respectivamente, a indivisibilidade do interesse, o grupo de indivíduos determinados atingidos (categoria ou classe de pessoas ligadas
entre si ou com parte contrária) e a origem da lesão ou da ameaça de lesão
a direito (ligadas por uma relação jurídica base).
Nos casos de interesses coletivos stricto sensu, a lesão ao grupo não
decorrerá propriamente da relação fática subjacente, e, sim, da própria relação jurídica viciada que une todo o grupo. O grupo de contratantes estará
ligado por uma relação jurídica básica comum, sendo determinado o grupo e
a relação jurídica, mas não o tamanho da lesão sofrida por cada contratante
individualmente.
Para individualizar o dano ocorrido em face de um interesse coletivo
stricto sensu pleiteado em juízo de forma coletiva, faz-se necessária a respectiva
liquidação de sentença e a proposta individual por cada um dos interessados
que fizeram parte do polo ativo do processo de conhecimento coletivo.
5.1.4 Direitos individuais homogêneos

Os interesses individuais homogêneos, segundo o art. 81, parágrafo
único, III, do CDC, são “assim entendidos os decorrentes de origem comum”.
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Mais uma vez, Hugo Nigro Mazzilli dá o seguinte conceito:

Os interesses individuais homogêneos, para o CDC, são aqueles de
grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis,
que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum, ou seja,
oriundos das mesmas circunstâncias de fato.

Na acepção do termo, os interesses individuais homogêneos são aqueles individualizáveis consoante o direito concernente a cada componente
de um grupo definido, cujas partes estão solidamente ligadas pela mesma
natureza.
Humberto Theodoro Júnior diz que:

Os interesses individuais homogêneos tanto podem ser tutelados individualmente, em ações movidas pelo ofendido, como coletivamente,
em ações de grupo, como aquelas promovidas por sindicatos e associações, o que expressa o duplo caráter do interesse: individual e
coletivo lato sensu.
O interesse é individual, divisível, e o titular é determinável. Entretanto,
os lesados estão ligados por uma mesma situação de fato comum à
origem do dano. Exemplo são os compradores de veículos automotores
produzidos com o mesmo defeito de fábrica6.

6 Mercado de capitais, direitos difusos e individuais homogêneos
e Lei 7.913
A teorização sobre os direitos transindividuais transcrita no tópico
acima, com a descrição doutrinária de seu conceito e de suas diferenças, em
confronto com os interesses envolvidos na realidade econômica do mercado
de capitais, nos permite a seguinte consideração teórica: tendo em vista a
dupla perspectiva da atuação do Estado no mercado de capitais, ou seja, na
perspectiva coletiva do mercado de capitais como realidade de captação de
poupança benéfica a todos, e na perspectiva do indivíduo como investidor
6

Disponível em:   http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved
=0CFQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fprofessor.ucg.br%2FSiteDocente%2Fadmin%2FarquivosUp
load%2F2376%2Fmaterial%2FDireitos%2520Difusos%2C%2520Coletivos%2C%2520Individu
ais%2520Homog%25C3%25AAneos%2520e%2520Individuais%2520Indispon%25C3%25ADve
is.doc&ei=QOP2UPvzEYW80QG5kIGIAw&usg=AFQjCNG6fNpbCsjcxO3JnvYVgpvzcijkfQ&bvm=bv
.41018144,d.dmQ&cad=rja.  Acesso em: 16 jan. 2013.
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em busca da geração de valor para seu patrimônio, é possível aventar a tipificação dos interesses envolvidos nos conceitos de direitos transindividuais
de forma dinâmica.
Esta tipificação é dinâmica, porque varia conforme a situação que é
considerada, ou seja, as pessoas envolvidas, o bem jurídico a ser protegido
e a lesão a ser reparada. Variando estes elementos, varia a “qualidade” do
interesse transindividual a ser objeto de análise.
Nesta perspectiva, é possível imaginar situações inseridas na realidade do mercado de capitais que se qualificariam como evidentes casos de
interesses difusos ou interesses individuais homogêneos, dependendo da
perspectiva adotada.
Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, é possível vislumbrar o mercado de capitais como bem jurídico a ser protegido pelos órgãos
estatais como tendo um valor em si, ou seja, como estrutura de interesse da
coletividade para o progresso econômico e também como ambiente em que
investidores procuram alternativas para formação de poupança e que devem
receber o tratamento adequado destes órgãos como agentes individuais.
No primeiro caso, a qualificação da situação como interesse difuso
está evidente. Trata-se de realidade que diz respeito a um número indefinido
de pessoas, ligadas pelo liame jurídico da perspectiva do eficiente funcionamento dos meios de financiamentos das empresas. Existe um bem jurídico
coletivo a ser protegido: funcionamento do mercado de capitais para que
gere captação de valores e investimento em atividade produtiva.
No segundo caso, a qualificação da situação como interesse individual
homogêneo se dá na perspectiva de que cada investidor tem interesse na
preservação do ambiente adequado e legítimo para tomar suas decisões de
investimento. Qualquer desvirtuamento neste mecanismo afeta cada acionista de forma individual, gerando consequências patrimoniais para cada um.
Mantendo em mente o enfrentamento dos interesses envolvidos no
mercado de capitais com a classificação dos direitos transindividuais, observemos agora o teor da legislação que regulamenta, em parte, os casos de
lesão coletiva no funcionamento do mercado de ações e a utilização do instrumento processual para sua correção. Transcrevo o disposto na Lei 7.913:
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Art. 1º Sem prejuízo da ação de indenização do prejudicado, o Ministério Público, de ofício ou por solicitação da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, adotará as medidas judiciais necessárias para evi-
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tar prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos titulares
de valores mobiliários e aos investidores do mercado, especialmente
quando decorrerem de:

I - operação fraudulenta, prática não eqüitativa, manipulação de preços ou criação de condições artificiais de procura, oferta ou preço de
valores mobiliários;

II - compra ou venda de valores mobiliários, por parte dos administradores e acionistas controladores de companhia aberta, utilizando-se
de informação relevante, ainda não divulgada para conhecimento do
mercado, ou a mesma operação realizada por quem a detenha em razão
de sua profissão ou função, ou por quem quer que a tenha obtido por
intermédio dessas pessoas;
III - omissão de informação relevante por parte de quem estava obrigado a divulgá-la, bem como sua prestação de forma incompleta, falsa
ou tendenciosa.

Art. 2º As importâncias decorrentes da condenação, na ação de que
trata esta Lei, reverterão aos investidores lesados, na proporção de
seu prejuízo.
§ 1º As importâncias a que se refere este artigo ficarão depositadas
em conta remunerada, à disposição do juízo, até que o investidor, convocado mediante edital, habilite-se ao recebimento da parcela que lhe
couber.

§ 2º Decairá do direito à habilitação o investidor que não o exercer
no prazo de 2 (dois) anos, contado da data da publicação do edital a
que alude o parágrafo anterior, devendo a quantia correspondente ser
recolhida como receita da União.

De uma maneira caracterizada pela síntese e pela economia de palavras, a legislação traz o seguinte conteúdo:
1) estabelece, entre os legitimados para ações que debatem o tema,
o Ministério Público como uma das entidades a proteger os agentes deste
mercado;
2) define, em parte, as condutas que podem ser consideradas lesivas
ao funcionamento do mercado de capitais;
3) estabelece o limite de ressarcimento de cada investidor; e
4) estabelece o prazo de decadência para que ele possa fazer o pedido de ressarcimento depois de depositado o valor relativo à condenação
na ação civil pública.
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Chamo a atenção para as seguintes expressões da lei: “adotará as
medidas judiciais necessárias para evitar prejuízos ou obter ressarcimento
de danos causados aos titulares de valores mobiliários e aos investidores do
mercado”; “as importâncias decorrentes da condenação, na ação de que trata
esta Lei, reverterão aos investidores lesados, na proporção de seu prejuízo”; e
“até que o investidor, convocado mediante edital, habilite-se ao recebimento
da parcela que lhe couber”.
Analisando o conteúdo das regras descritas e as expressões destacadas, percebe-se a preocupação do legislador com a figura do investidor
individual. A atenção da lei, na regulamentação legal da matéria, em confronto com o exposto nos tópicos acima, pecou pela falta de amplitude na
análise do tema.
Como visto, é possível se entender o mercado de capitais sob a perspectiva do investidor e do fato de ser bem jurídico de interesse da coletividade. No caso, os esforços de regulamentação processual da matéria apenas levaram em conta a lesão como perecimento de um direito patrimonial
individual.
Apesar de representar uma visão transindividual do tratamento dos
interesses envolvidos no mercado de capitais, indicando avanço na prática
jurisprudencial do tema, a elaboração legal aqui discutida deixou órfãos de regulamentação expressa os casos de interesses difusos no mercado de capitais.
Assim, mesmo que os interesses individuais de cada investidor possam ser tratados de forma coletiva, tendo em vista a possível caracterização deles como direitos individuais homogêneos, debatendo judicialmente
qualquer conduta com repercussão no mercado de ações de forma conjunta
para aferir posteriormente o prejuízo financeiro de cada investidor, não
podemos nos olvidar de que a conduta tida como lesiva pode também ter
repercussão difusa.
Além dos investidores lesados, a prática desonesta no mercado pode
conduzir a estragos profundos na estrutura de confiança do financiamento
difuso das empresas, representando prejuízo à sociedade como um todo.
Nestes casos, abstraindo-se os processos administrativos conduzidos pela
Comissão de Valores Mobiliários, pode o ente com legitimidade para ações
coletivas debater a conduta judicialmente, procurando a reparação difusa do
bem lesado. Poder-se-ia imaginar uma situação em que, apesar do arquivamento administrativo de algum processo na CVM, o Ministério Público, tendo
notícia do fato e não concordando com a posição da autarquia, questionasse
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a repercussão difusa da conduta analisada administrativamente para fins
de obter provimento judicial sobre o tema e, se fosse o caso, a reparação
coletiva da lesão.

7 Conclusão

Das considerações expostas acima, principalmente na atribuição
constitucional ao Sistema Financeiro Nacional da característica de estrutura
voltada também à satisfação dos interesses da coletividade, na relevância do
mercado de capitais para consecução deste fim e no fato de se tratar de interesse difuso o funcionamento deste mercado, é possível afirmar que, apesar
dos termos da Lei 7.913 (nitidamente individualistas), não é possível excluir
a proteção difusa do mercado de capitais de nosso ordenamento jurídico.
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Repercussão geral como inovação processual eficiente
para o tratamento adequado à efetividade de direitos:
reflexos para a maior eficácia da prestação jurisdicional,
com supressão de instância recursal e fortalecimento
dos tribunais de apelação no exercício de jurisdição
constitucional
Itelmar Raydan Evangelista1

1 Introdução
Há décadas, têm-se dirigido severas críticas ao Poder Judiciário relativamente ao tempo que medeia entre o ajuizamento de uma ação e o momento
em que o cidadão tem por satisfeita a prestação jurisdicional postulada.
Tempo demasiadamente longo, motivado seja pela deficiência estrutural de
certos órgãos julgadores em face do elevado número de processos, seja pela
ampla possibilidade recursal tradicionalmente admitida pela ordem jurídica
processual e frequentemente utilizada pela parte na busca da decisão que
lhe pareça mais justa e definitiva.
A Emenda Constitucional 45, de 31 de dezembro de 2004, tendo por
motivação a ineficiência da prestação jurisdicional no país e reconhecendo
que a morosidade dos processos judiciais e a baixa eficácia das decisões
retardam o desenvolvimento nacional, desestimulam investimentos, propiciam a inadimplência, geram impunidade e solapam a crença dos cidadãos
no regime democrático, instituiu medidas voltadas para apontar caminhos
para a solução desejada, podendo-se destacar a criação de institutos e instituições novos, entre os quais se destacam o direito à razoável duração do
processo, o Conselho Nacional de Justiça e a exigência de repercussão geral
das questões constitucionais  debatidas nos recursos extraordinários.
No presente trabalho, entre as inovações introduzidas pela Emenda
Constitucional  45/2004, pretende-se abordar, com um olhar voltado para
os resultados, tanto no plano institucional quanto no plano dos fatos, após
1
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decorridos oito anos de promulgação da citada emenda constitucional, aspectos relativos ao instituto da repercussão geral e seus efeitos no âmbito das
possibilidades recursais e da jurisdição exercida pelos tribunais de apelação
no que se refere à apreciação de lides fundadas em temas constitucionais.
Com o propósito de examinar tais efeitos e seus reflexos sobre uma
melhor e mais eficiente atuação do Poder Judiciário, será realizada uma abordagem acerca do instituto da repercussão geral, sua regulamentação legal e
seus reflexos quanto à maior eficácia da prestação jurisdicional e na ocorrência de supressão de instância recursal, com consequente fortalecimento
dos tribunais de apelação quando no exercício da jurisdição constitucional.

2 Repercussão geral

2.1 Fundamento e finalidade
A Emenda Constitucional 45, de 31 de dezembro de 2004, entre as
diversas alterações promovidas na Constituição Federal com o propósito
de alterar e redefinir a estrutura e a competência do Poder Judiciário, fez
inserir no art. 102 o § 3º, com a seguinte redação:

Art. 102 – Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:
III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em
única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta
Constituição;
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

§ 3º - No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a
repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos
termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso,
somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus
membros.

Estabeleceu, assim, importante inovação, inserindo norma de caráter restritivo como pressuposto de admissibilidade para os recursos extraordinários, redefinindo o papel constitucional e a relevância do Supremo
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Tribunal Federal como órgão de cúpula do Poder Judiciário, cujo propósito
foi afastar de sua apreciação questões que, embora de cunho constitucional,
não traduzissem a necessidade de exame por órgão de singular importância
nacional. Sob outro aspecto, a referida alteração introduzida pela EC 45/2004
restabeleceu a importância do Supremo Tribunal Federal, ao priorizar sua
atuação diante de questões que transcendem o interesse das partes em litígio
em cada processo, realçando sua atuação de órgão de inegável viés político,
voltado para realizar a apreciação de casos em que a orientação acerca do
significado das normas postas sob sua apreciação possam ter repercussão
para toda a sociedade.
O procedimento para a aplicação do pressuposto de admissibilidade
recursal foi estabelecido através da Lei 11.418, de 19/12/2006, cujo art.
2º introduziu no Código de Processo Civil os dispositivos dos arts. 543-A e
543-B:

Art. 2º A Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 543-A e 543-B:
Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional
nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência,
ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
§ 2º O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para
apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da
repercussão geral.
§ 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão
contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal.

§ 4º Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, no
mínimo, 4 (quatro) votos, ficará dispensada a remessa do recurso ao
Plenário.

§ 5ºNegada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para
todos os recursos sobre matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal.
§ 6º O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
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§ 7º A Súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata,
que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão.
Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será
processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, observado o disposto neste artigo.

§ 1º Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos
representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo
da Corte.

§ 2º Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados
considerar-se-ão automaticamente não admitidos.
§ 3º Julgado o mérito  do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou
Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se.

§ 4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento Interno, cassar ou reformar,
liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada.
§ 5º O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre
as atribuições dos Ministros, das Turmas e de outros órgãos, na análise
da repercussão geral.

Diante deste novo procedimento a delimitar o curso processual para
o julgamento de matérias constitucionais encaminhadas à apreciação do
Supremo Tribunal Federal, impondo um filtro que determine a competência daquele Pretório Excelso, é possível inferir de imediato dois objetivos
factíveis de serem realizados: um deles identificado na perspectiva de maior
eficácia da prestação jurisdicional, seja em face da delimitação quantitativa
dos recursos a serem encaminhados ao STF, seja em face do efeito que as
decisões proferidas com a eficácia de repercussão geral passam a ter perante
os demais órgãos do Poder Judiciário. O outro está relacionado à supressão
de instância recursal com reflexos na autoridade exercida pelos tribunais de
apelação, em temas de jurisdição constitucional, nos casos em que o recurso
extraordinário não é admitido por não demonstrar a relevância da questão
objeto da pretensão recursal.  
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2.2 Maior eficácia para a prestação jurisdicional
Um dos objetivos que norteou a definição de limites ao processamento pleno dos recursos extraordinários foi a perspectiva de uma prestação
jurisdicional mais célere, assim visualizada tanto pela redução de demandas
ao conhecimento e apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, possibilitando àquele órgão maior êxito em se desincumbir de sua verdadeira missão
de guardião da Constituição através de julgamento de menor número de
recursos quanto pelo efeito que as decisões assim proferidas exercem sobre
os demais órgãos jurisdicionais, consoante preceitua o art. 543-B do Código
de Processo Civil.
Passados seis anos após a vigência da Lei 11.418, de 19/12/2006,
constata-se a seguinte realidade numérica para os processos em tramitação
no Supremo Tribunal Federal:
Processos
distribuídos

AI
distribuídos

RE
distribuídos

2012

43.190

6.084

5.640

11.724

2010

41.014

24.801

6.735

31.536

Ano

2013*
2011
2009
2008

38.109

14.530

42.729

24.301

66.873

2007

112.938

2005

79.577

2006
2004

116.216
69.171

2003

109.965

2001

89.574

2002
2000

87.313
90.839

6.388
8.348

37.783

21.531

56.141

54.575

56.909
44.691
38.938
62.519
50.218
52.465
59.236

Soma de
AI e RE

20.918
32.649
59.314

49.708

106.617

29.483

74.174

26.540

110.716
65.478

44.478

106.997

34.728

87.193

34.719
29.196

84.937
88.432
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Ano

1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

Total

Processos
distribuídos

AI
distribuídos

RE
distribuídos

50.273

26.168

20.595

54.437
34.289
23.883
25.385
25.868
23.525
26.325
17.567
16.226

1.285.286

29.677
16.863
12.303

22.280
14.841
9.265

11.803

11.195

9.345

12.281

8.699
7.838
5.380
2.465

659.157

14.984
16.874
10.518
10.780

495.682

Soma de
AI e RE

51.957
46.763
31.704
21.568
22.998
23.683
21.626
24.712
15.898
13.245

1.154.839

Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=REAIProcessoDistribuido. Data de
atualização 10/01/2013.

Considerando que a Constituição Federal foi demasiadamente pródiga
na valoração, detalhamento e disciplina de fatos, poder-se-ia, a princípio,
acreditar que a restrição veiculada através do pressuposto de admissibilidade ao processamento dos recursos extraordinários não representaria
uma significativa redução do número de processos julgados pelo Supremo
Tribunal Federal.

Porém, os números divulgados nos termos da estatística citada revelam que, após 2007, quando da efetiva aplicação da Lei 11.481/2006,
ocorreu uma progressiva redução do número de recursos extraordinários
admitidos à distribuição no Supremo Tribunal Federal.
Estes dados revelam, de imediato, duas percepções importantes. A
primeira, que, embora a Constituição Federal de 1988 seja repertório de um
vasto e diversificado conteúdo de fatos, grande parte não possui natureza
materialmente constitucional e, assim, de necessária repercussão para a
ordem jurídica ou para a sociedade em sua inteireza; a segunda, que toda
matéria de cunho constitucional que antes transitava no Supremo Tribunal
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Federal não precisava submeter-se à apreciação daquele órgão como condição para expressar certeza de  segurança e de justiça para a sociedade.
Neste contexto, a redução de recursos extraordinários ocorrida a
partir do ano de 2007 informa a perspectiva de enxugamento do excessivo
volume de processos em tramitação naquele órgão, permitindo que sua estrutura material, administrativa e humana seja melhor otimizada em prol de
interesses congruentes com a importância que a Constituição lhe conferiu.
Sob outro aspecto, a admissibilidade dos recursos extraordinários,
porque reconhecida a repercussão geral da matéria controvertida, implica a
suspensão dos demais processos com idêntico objeto para, podendo os tribunais de apelação, após pronunciamento de mérito pelo STF, promoverem o
rejulgamento para adequar sua conclusão àquela manifestada pelo acórdão
proferido no recurso extraordinário. Esta providência torna mais célere a
prestação jurisdicional, porquanto se evita que todos os processos passem
pelo mesmo e longo percurso até que individualmente julgados, importando
em seriados e repetitivos atos, com demanda de tempo, recursos financeiros
e obstrução da capacidade humana incumbida de seu processamento.
2.3 Supressão recursal e fortalecimento dos tribunais de apelação no
exercício da jurisdição constitucional

Além da mais rápida atuação do Poder Judiciário, retratada nas situações em que admitida e julgada a matéria sob apreciação de repercussão
geral, também é possível verificar uma delimitação recursal, com a supressão
da possibilidade de reexame por tribunal superior de matérias cujos recursos
extraordinários não foram admitidos por não representarem a relevância
exigida como pressuposto de admissibilidade ao seu processamento.
Após o advento da disciplina restritiva quanto à admissibilidade para
os recursos extraordinários, somente pretensões recursais que evidenciarem
a exigência constitucional e legal acerca da relevância da questão suscitada
terão seu processamento e julgamento admitidos no âmbito do Supremo
Tribunal Federal.
Contudo, lides fundadas em questões de cunho constitucional não são,
à evidência, restritas a temas que demandem singular relevância. Interesses
há fundados em disciplina constitucional e sujeitos à apreciação do Poder
Judiciário que não necessariamente transcendem a controvérsia instaurada
no âmbito da relação processual e respectivas partes. Nesta hipótese, o re153
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curso extraordinário está vedado à admissibilidade e, por conseguinte, sua
sujeição à competência do Supremo Tribunal Federal.
Pronunciado pelo Supremo Tribunal Federal que a questão objeto do
recurso extraordinário não apresenta a relevância necessária para tipificar
a repercussão geral e, por isso, inadmitida sua apreciação quanto ao mérito,
qual seria o destino da pretensão recursal? Ser encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça, em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal?
A resposta a esta indagação deve ser buscada dentro da própria
Constituição, quando igualmente estabelece a competência e o limite da
competência reconhecida para o Superior Tribunal de Justiça, consoante
delineado pelo art.  105, III, a, b, c:

Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
III – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
c) dar à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído
outro tribunal.

A propósito desta especificação e delimitação constitucional de competência, a doutrina de Nelson Nery Júnior (2007, p. 924):

Com o objetivo de preservar a autoridade da lei federal no País e uniformizar o seu entendimento, é admissível o REsp contra acórdãos de
tribunais que, em decisão de única ou última instância, contrariarem
tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; julgarem válido ato de
governo local contestado em face de lei federal; derem a lei federal
interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (CF
105, III). Trata-se de forma excepcional de recurso, não configurando
terceiro ou quarto grau de jurisdição, tampouco instrumento processual para correção de injustiça. Verificada a procedência da alegação
do recorrente, de que o tribunal a quo, v.g., infringiu a lei federal, o
STJ cassará o acórdão recorrido e aplicará o direito à espécie, podendo ingressar no mérito do caso concreto, apreciar as provas e dar o
direito a quem o tem.

Como se verifica, não cuidou a Constituição Federal de conferir ao
Superior Tribunal de Justiça competência recursal destinada à revisão judicial fundada em aspectos constitucionais.
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Tem-se, ante estas considerações, que, a partir da Lei 11.418/2006,
toda questão constitucional não tipificada como relevante e, por isso, vedada
à apreciação pelo Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário, tem
como último grau de jurisdição a delimitar seu exame os tribunais regionais
federais ou os tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios, observadas as respectivas competências.
Verifica-se que, a partir da vigência da Lei 11.418/2006, houve inequívoca supressão recursal relativamente a controvérsias fundadas em temas
constitucionais que não evidenciem relevância e, por isso, repercussão que
transcenda em interesse das partes em litígio. Lides fundadas em matéria
constitucional, cujo objeto não seja qualificado como de repercussão geral,
têm sua apreciação judicial exaurida na segunda instância.
Cuida-se de efeito jurídico que, conquanto motivado por razões
fundadas em aspectos processuais, acabou por traduzir-se em forte valor
institucional, por implicar fortalecimento dos tribunais regionais federais
e tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios. É que estes tribunais experimentaram singular poder, na medida em que, na hipótese de não
admissão do recurso extraordinário, porque não reconhecida a repercussão
geral necessária para justificar a competência do Supremo Tribunal Federal
para seu julgamento, a prestação jurisdicional se exaure com o julgamento
em segundo grau de jurisdição, ainda que se trate de controvérsia fundada
em matéria constitucional.

3 Conclusão

A resposta judicial que a sociedade organizada deseja e espera como
meio célere, mais econômico e seguro para a solução de conflitos diversos
certamente não se realiza na mudança de processamento dos recursos extraordinários após o procedimento introduzido pela Emenda Constitucional
45/2004 e implementada pela Lei 11.418/2006, tendo em vista tratar-se de
medida pontual dentro de um universo bem mais amplo que o representado
pelo direito processual como instrumento de realização da jurisdição em
sua plenitude.
Contudo, embora não represente solução para todas as dificuldades
verificadas na atuação do Poder Judiciário nacional, já que interfere em um
dos aspectos problemáticos, que é evitar que um órgão com a natureza e
importância do Supremo Tribunal Federal ficasse reduzido a mais uma ins155
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tância recursal, a alteração no procedimento de admissibilidade dos recursos
extraordinários já apresenta resultados positivos. Além de implicar uma
mudança de cultura em relação à prática recursal outrora conhecida e utilizada sem limites, o fato de o número de recursos extraordinários evidenciar
progressiva redução a partir de 2007 permite sinalizar uma melhor atuação
do Supremo Tribunal Federal nos próximos anos.
Além deste efeito jurídico, também reduz o prazo de tramitação
processual ao evitar que todos os recursos extraordinários com idêntico
objeto, ainda que identificada relevância constitucional, devem ser processados e julgados. Fato que propicia a redução do prazo para a solução
da lide, com maior economia para as partes e para o Estado, sem prejuízo
da segurança que a decisão judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal representa.
A par do reflexo na redução de demandas recursais e de tudo que
este fato representa em termos de melhores perspectivas para a atuação do
Supremo Tribunal Federal, outro efeito de considerável relevância pode ser
identificado também na hipótese em que a repercussão geral não é reconhecida. Este fato implica que os tribunais regionais federais e os tribunais dos
estados e do Distrito Federal e territórios passam a atuar como última instância recursal, na medida em que os acórdãos no âmbito de sua competência
não estarão sujeitos à revisão por outro tribunal superior. Caso em que, não
obstante cuidar-se de matéria constitucional, mas porque não evidenciada
relevância suficiente para caracterizar a repercussão geral, não haverá mais
oportunidade recursal para sua revisão. Assim, a inovação introduzida pela
EC 45/2004, regulamentada pela Lei 11.4128/2006, implicou também nítida
supressão recursal no sistema processual brasileiro.
Porém, para dar concretude ao novel princípio constitucional que
propõe seja assegurado o direito à razoável duração do processo, muito mais
precisa ser feito, devendo-se ter por certeza o compromisso de se prosseguir
na busca de soluções mais amplas e eficientes, com reflexos no funcionamento do Poder Judiciário em toda a sua estrutura. Um compromisso que
certamente passa por uma constante evolução legislativa, coerente com a
realidade e com a necessidade dos tempos modernos, mas também um compromisso que passa por uma mudança de postura dos atores que militam
na rotina forense.
No plano legislativo, certamente a preocupação com a efetividade e
utilidade da prestação jurisdicional é sentimento que se presta como ins156
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piração para o novo Código de Processo Civil, cujo projeto é objeto de atual
debate no Poder Legislativo.
Mas, na visão deste juiz, nenhuma mudança legislativa é bastante se
não for compreendida e aplicada através de atos fundados em uma postura
ética, esperada dos atores envolvidos no âmbito de utilização e aplicação do
direito processual. Uma postura ética que permita acreditar que o direito
processual e o processo em si não existem para ter um fim em si mesmos,
mas que se destinam a prestar-se como instrumento para a pacificação social
e para a realização de fins voltados para o alcance da Justiça!
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A prescrição do cumprimento de sentença
proferida em ação coletiva
Karine Costa Carlos Rhem da Silva1

O objetivo deste trabalho é analisar, à luz da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição do cumprimento de
sentenças proferidas em ações coletivas.

1 Introdução — breves considerações sobre as ações coletivas

As ações coletivas surgiram com o objetivo de ampliar a tutela de
direitos e, ao mesmo tempo, de diminuir o ajuizamento de ações repetitivas.  
A Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) introduziu esta sistemática, a
Constituição Federal de 1988 trouxe várias novidades e o Código de Defesa
do Consumidor foi um grande inovador na matéria. Não podemos deixar
de registrar a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1999) e a que
regulamenta o mandado de segurança coletivo (Lei 12.016/2011) nesse
microssistema das ações coletivas.
Ao analisar os textos legislativos sobre a matéria, verifica-se que eles
se completam em determinado momento, pois esse microssistema foi surgindo e se aperfeiçoando com o tempo, à medida que a cultura das demandas
individuais foi mitigada pelo uso das ações coletivas em maior proporção
por seus legitimados.
A Lei 8.078/1990, mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, conceituou, no seu art. 81, § 1º, os direitos coletivos: I) interesses ou
direitos difusos, os transindividuais, de natureza indivisível, cujos titulares
são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II) interesses ou direitos coletivos (strictu sensu), os transindividuais de natureza
indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas
entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; e III) interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes
1

Juíza federal.
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de origem comum. No art. 103 do mesmo diploma legal, encontramos os
limites da coisa julgada.
A execução das sentenças proferidas em ações que versam sobre
direitos difusos e coletivos stricto sensu é também coletiva, todavia, tratando-se de direitos individuais homogêneos, a execução ou o cumprimento da
sentença é individual.

A questão que vem sendo debatida na doutrina envolve o prazo para
requerer o cumprimento do julgado dos títulos judiciais obtidos em ações
coletivas. Segundo o professor Edilson Vitorelli Diniz Lima, que proferiu
palestra em 28/11/2012, em Cuiabá/MT, na III Jornada de Direito Processual Civil da Esmaf do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Ada Pelegrini defende que a pretensão executória deve ter o mesmo prazo do direito
material tutelado e Elton Venturi defende a imprescritibilidade.  Entretanto,
verificamos que a tese vencedora no Superior Tribunal de Justiça é a de que,
nas ações que visam ao cumprimento de sentença das ações coletivas, o prazo
prescricional é de cinco anos, próprio das ações coletivas, com aplicação da
Súmula 150 do STF, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.

2 O microssistema processual coletivo e o prazo para o ajuizamento
da ação civil pública
As normas jurídicas convivem entre si de forma harmoniosa, complementar e integrativa, formando um sistema jurídico único, que deve ser
considerado como um todo, e não isoladamente, buscando-se uma interpretação sistemática dessas normas para que a mens legis seja observada.

Com base nessa premissa, existindo um sistema processual coletivo,
composto de diversas normas destinadas à atuação coletiva em juízo, com
características e objetivos distintos das demandas individuais, constatada
omissão legislativa, a integração da norma deve se dar inicialmente dentro
do próprio microssistema.
Desta forma, sendo omissa a lei sobre o prazo prescricional do cumprimento das ações coletivas, deve o aplicador do direito buscar inicialmente
a integração da norma dentro do próprio microssistema. Esse é o entendimento defendido por Didier Junior e Zaneti Junior (2012, v. 4, p. 124-125),
de cuja obra destaco o seguinte trecho:
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[...] os processos coletivos são regidos por normas e princípios próprios, através de normas interligadas, que descrevem com mais precisão sua dupla finalidade de tutelar os novos direitos coletivos e efetivar
a justiça nas sociedades de massa, eliminando os litígios repetitivos.
[...] Antes de voltar os olhos para o sistema geral, o intérprete deverá
examinar, no conjunto legislativo que constitui o microssistema, se
não existe uma norma melhor e mais adequada a correta pacificação
com justiça.
Aplica-se, dessarte a teoria do diálogo das fontes, desenvolvida por
Erick Jaime e no Brasil por Cláudia Lima Marques, através de um
diálogo sistemático de coerência, visando a harmonia e a integração,
segundo o qual: ”na aplicação simultânea das duas leis, uma lei pode
servir de base conceitual para a outra”.

Sendo assim, com a existência de omissão quanto ao prazo prescricional da ação civil pública, aplica-se o disposto no art. 21 da Lei de Ação
Popular, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos. No caso de direitos individuais homogêneos que materialmente tenham prazo prescricional
maior, nada obsta que a parte busque a tutela jurisdicional individualmente
dentro desse marco temporal, entretanto, através do mecanismo da ação
civil pública, a prescrição da ação a ser aplicada é de cinco anos.
Com base nesse entendimento, privilegia-se a segurança jurídica
que busca a estabilidade das relações. Entretanto, existem críticas com relação a esta interpretação, pois estaria sendo fomentado o ajuizamento de
demandas individuais.

3 A prescrição do cumprimento de sentenças proferidas em ações
coletivas segundo o Superior Tribunal de Justiça

Como já citado anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que as ações de cumprimento de sentença de ações coletivas prescrevem em cinco anos, seguindo a Súmula 150 do STF. Transcrevo
ementa de julgamento recente, da lavra do ministro Humberto Martins2:
2

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO

AgRg no AResp 280.711/MS relator ministro Humberto Martins. Disponível em: https://ww2.stj.
jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1224873&sReg=201300038128&sData=20
130425&formato=PDF. Acesso em: 09 ago. 2013.
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QUINQUENAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e
resolução das questões abordadas no recurso.
2. Nas execuções individuais ou cumprimento de sentença, o prazo
prescricional é o quinquenal, próprio das ações coletivas, contado a
partir do trânsito em julgado da sentença proferida na cão civil pública.

3. Hipótese em que decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em
julgado da ação civil pública e o pedido individual de cumprimento de
sentença. Prescrição caracterizada.
4. A análise da alegação no sentido de que o prazo prescricional decorreu por culpa exclusiva da parte ora agravada requer, necessariamente,
o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ por esbarrar no
óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial 280.711-MS, relator ministro
Humberto Martins, Segunda Turma , unanimidade, DJe: 25/04/2013.)

Esse julgado segue a linha de entendimento já exposto pelo Superior
Tribunal de Justiça no Resp 1.275.215, relator ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em 27/09/2011, segundo a qual a ação civil pública e a ação popular
compõem um microssistema de tutela de direitos difusos, aplicando-se, por
analogia, os termos do art. 21 da Lei 4.717/1967 para a fixação do prazo
prescricional da ação civil pública em cinco anos.
Desta forma, com a aplicação da Súmula 150 do STF, também é de
cinco anos o prazo prescricional das ações de cumprimento das sentenças
proferidas nas ações civis públicas, pois foi este instrumento que tutelou o
seu direito subjetivo.
Importante destacar que a prescrição da ação coletiva não extingue
o direito subjetivo individual de cada membro da coletividade nem a ação
individual correlata, com prazo prescricional diverso.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de
votos, ao julgar recurso repetitivo interposto pelo Banco Itaú contra decisão
do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do art. 543-C do CPC, manifestou-se no sentido de que: “No âmbito do direito privado, é de cinco anos o
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prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de
cumprimento de sentença proferida em ação civil pública”3.

4 Conclusão

Em que pese o entendimento jurisprudencial dominante no Superior
Tribunal de Justiça, o tema não é pacífico na doutrina e, por envolver diversos
aspectos, inclusive de política judicial, uma vez que estimula o ajuizamento
de ações individuais em detrimento da consolidação do sistema coletivo,
deve ser melhor debatido entre os pensadores e aplicadores do direito.
O posicionamento do STJ traz uma relativa pacificação com relação
aos direitos coletivos stricto sensu e individuais homogêneos, já que não
impede o ajuizamento de demandas individuais para tutelar o direito, garantindo segurança jurídica para todas as partes envolvidas. Entretanto, com
relação aos direitos difusos, há que se questionar se o legislador foi omisso
ou pretendeu que as ações fossem imprescritíveis.
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Cognição, execução, cautelaridade e urgência, esboço
evolutivo: da concepção original do CPC de 1973
ao projeto do novo CPC
Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo1

Uma das questões mais tormentosas na concepção de sistemas de
tutela de direito é a relação entre conhecimento e execução em face da necessidade de efetividade e segurança da tutela.
O presente artigo conduz a primeira aproximação quanto ao tema,
traçando breves apontamentos quanto à concepção original do Código de
1973, o movimento de reforma até o projeto do novo CPC2, com foco nas
tutelas fundadas em cognição não exauriente, que este último agrega às
categorias de tutela de urgência e de evidência.
O Código de Processo Civil brasileiro (Lei 5.869, de 11 de janeiro de
3
1973) , conquanto sua decantada qualidade técnica, teve sua elaboração
condicionada aos fatores ideológicos que manietaram a ciência processual,
em especial o cientificismo autonomista. Reproduziu, portanto, os mesmos
equívocos aos quais essa ciência foi conduzida, principalmente a ilusória
busca da universalização do procedimento ordinário como meio ideal de
fornecimento de tutela de direitos e a adoção da execução universal, unificada na forma de execução por créditos independente da natureza do direito,
concebido que foi ao arrepio da realidade social que tem concreção no direito
material que deve tutelar4.
1
2

3
4

Juiz federal. Mestre em direito pela UFPE.

Encontra-se em tramitação o projeto de lei do novo Código de Processo Civil, recentemente aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, com previsão para votação ainda
em agosto. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/448359-CODIGO-DE-PROCESSO-CIVIL-DEVE-SER-VOTADO-EM-PLENARIO-NA-SEGUNDA-METADE-DE-AGOSTO.html. Acesso em: 09 ago. 2013.
Publicada no Diário Oficial da União de 17 de janeiro de 1973.

O professor Ovídio Araújo Baptista da Silva (1997) redigiu inestimável obra doutrinária investigando exatamente os caminhos que levaram à generalização do processo de conhecimento como
meio de tutela de direitos com base no procedimento da actio romana do ordo judiciorum privatorum, com a supressão dos interditos pretorianos, resumindo a atividade jurisdicional nos mesmos
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Dividido o CPC de 1973 em livros, o primeiro foi dedicado, exclusivamente, ao processo de conhecimento; o segundo, ao processo de execução;
o terceiro, ao processo cautelar; o quarto, aos chamados procedimentos
especiais e o quinto, às disposições finais e transitórias.
Quadra salientar que o CPC de 1973, nada obstante a busca em abranger todas as situações de conflito, o que norteou sua elaboração possui como
apanágio a regência das manifestações interindividuais, não tendo sofrido,
à época, os influxos da nova sociedade de massas que se descortinava, promovendo o recrudescimento dos conflitos de natureza transindividual.

De fácil entendimento a postura do diploma legal, porquanto o jurista
brasileiro ainda se mantinha caudatário do projeto autonomista do direito
processual, para o qual, concebido como mera técnica de prestação da atividade jurisdicional, o importante era a perfeição técnico-conceitual, o que
se buscou à exaustão na confecção do CPC de 1973.
Daí que, nem bem passado um quarto de século5, além de todo volume de leis processuais exógenas, o próprio CPC foi objeto de reformas
que, em nome da garantia de “acesso à Justiça”, promoveram alterações
técnico-procedimentais, rompendo a sua própria ideologia estrutural, em
especial quanto ao binômio conhecimento e execução, com a admissão da
contemporaneidade entre essas atividades, em nome da efetividade da prestação jurisdicional.

Retomando a concepção originária do Código, temos que, na concepção dos meios de prestação de tutela, ele não distinguia os direitos por sua
natureza, real ou obrigacional, sendo receptáculo da ideia chiovendiana de
que todos os direitos, sejam de que natureza for, se resumem a um direito
obrigacional no limiar do processo.

Conseguintemente, pela formulação original do Código, o processo de
conhecimento seria o meio apto a tutelar todos os tipos de direitos. Presentes
5

limites da jurisdictio, ou seja, a atividade declaratória, cuja leitura achamos indispensável e recomendamos: SILVA, Ovídio Araújo Baptista da.  Jurisdição e execução na tradição romano-canônica.
2. ed., São Paulo:  Revista dos Tribunais, 1997.

O direito é, ontologicamente, misoneísta, por isso, o período que se coloca, apesar de parecer longo
para determinadas ciências como a medicina, que atualmente tem um acelerado processo evolutivo, é curto em relação ao padrão observado na ciência do direito.
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as condições da ação6, o juiz deveria conhecer a lide7 de forma exauriente,
para só então prolatar a sentença de mérito, com a qual encerraria o seu
mister jurisdicional8, exercendo unicamente atividade declaratória.

Logo, no que respeita à execução, a sua unificação na forma de execução por créditos é facilmente verificável, haja vista que o Código também
não diferencia, para esses fins, o direito por sua natureza, tratando-os todos
como direitos com espectro de relação obrigacional.

A função executiva, pois, no entender de Buzaid, supedaneado na
teoria de Lieabman, só se realiza mediante a existência de título executivo, via processo executivo independente; é o conhecido princípio do nulla
executio sine titulo. Por oportuno, explica-se: o juiz, ao prolatar a sentença
de mérito, encerra o seu ofício no processo de conhecimento9 e, se o provimento depender de ulterior atividade para satisfazer a pretensão (sentença
condenatória), o demandante terá de se valer de novo processo, agora de
natureza executiva; da mesma forma, o portador de documento ao qual a
lei atribua força executiva. Havia, pelo menos teoricamente, completa cisão
entre conhecimento e execução.

A par do processo de conhecimento e do processo de execução, o sistema processual brasileiro de tutela de direitos, originariamente, concebeu
um terceiro instrumento, que é o processo cautelar.
A função do processo cautelar é a de promover atividades de segurança da execução, tutela de urgência, quer dizer, levam-se a efeito determinadas medidas que tenham a capacidade de resguardar a futura atividade de
execução, sem prestar tutela satisfativa. O processo cautelar tem, portanto,
6

7
8
9

O CPC de 1973 adotou a elaboração original da teoria eclética da ação atribuída à Liebman, segundo a qual, para que o indivíduo tivesse direito de “ação”, deveria ter legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. O próprio Liebman, em momento posterior, reformulou sua teoria, dela
excluindo a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, o que, contudo, se mantém na
sistemática processual brasileira.

Usa-se o termo lide no seu sentido estritamente processual, significando o conflito de interesses
como trazido em juízo pelo autor e réu.

O art. 463 do CPC dispõe que, ao publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba com o seu
ofício jurisdicional.
Art. 463 do CPC/1973.
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uma função instrumental em relação a um segundo processo dito principal,
no qual se veicula a pretensão de direito material10, 11, 12.
Nada obstante a clareza com que se tem essa limitação conceitual,
o que ocorria é que o Judiciário se via, inúmeras vezes, diante de situações
nas quais o instrumento cautelar, em sua função estrita, não se mostrava
suficiente para resguardar o direito ameaçado. A criatividade judicial passou,
então, a atribuir, em determinadas situações, ao processo cautelar verdadeiro
sentido de meio de antecipação da tutela de mérito. Nisso:
A ação de cognição exauriente com liminar e a ação sumária satisfativa eram pensadas pela prática como “ações cautelares satisfativas”
apesar da completa diferença entre as cognições que fundavam as suas
sentenças (MARINONI, 1999, p. 91).

A teoria não resistiu à força do fático. Ora, o sistema não admitia
execução fundada em cognição que não fosse exauriente e, portanto, contida
em decisão sem conteúdo declaratório suficiente a produzir coisa julgada,
daí as distorções conceituais, a exigir um processo apartado (cautelar) para
antecipar efeitos próprios de outro processo (principal), tudo em nome da
incolumidade do procedimento ordinário.
É preciso ver, desse modo, que a noção de tutela satisfativa sumária
e provisória distingue-se da cautelar (MARINONI, 1999, p. 93 e ss.). Ela tem
10

11

12

Sobre o ponto, assim se manifestava Calamandrei (2000, p. 41): “Essas considerações permitem
compreender aquela que, ao que me parece, é a nota verdadeiramente típica dos procedimentos
cautelares: os quais não são nunca o fim em si próprios, mas são infalivelmente predispostos à
emanação de um ulterior procedimento definitivo, do qual estes preventivamente asseguram o
proveito prático. Estes nascem, por assim dizer, a serviço de um procedimento definitivo, com a
função de predispor o terreno e de preparar os meios mais adequados para o seu êxito. Essa relação de instrumentalidade, ou, como outros disseram, de subsidiariedade, que liga infalivelmente
cada procedimento cautelar ao procedimento definitivo em previsão do qual este é emanado [...]”.

Essa noção de tutela cautelar fundada no ensinamento de Calamandrei é dominante na doutrina nacional e sua utilização neste capítulo não implica sua completa aceitação, mas simplesmente se dá
pelo fato de ser ela suficiente para contrastar com a de tutela antecipada, permitindo distiguir estas
últimas, que é quanto nos importa. (Para uma crítica a tal conceito, examinar SILVA, Ovídio Araújo
Baptista da. Da sentença liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 65-79.)

Pela ausência de satisfação na cautelaridade, Ovídio Araújo Baptista da Silva (2001, p. 65) se posiciona: “Entendo o processo cautelar como uma forma de tutela, uma forma de proteção jurisdicional que deve assegurar, que deve proteger cautelarmente sem jamais satisfazer o direito acautelado. Então eu contraponho tutela cautelar à tutela satisfativa. Para mim, aquilo que satisfaz vai
além da simples segurança, da mera segurança, como firma de tutela somente de segurança”.
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como apanágio não atividades de segurança da futura execução, mas de
execução para a segurança13, ou seja, antecipam-se efeitos da sentença para

resguardar a sua eficácia14.

Tutela desse jaez vem agora prevista no art. 273 do CPC e no § 3º do
art. 461 do mesmo Código, sendo correntemente denominada de “antecipação de tutela”.
Nesse sentido, a antecipação de tutela deverá importar na concreção, antes da obtenção da res judicata, de efeitos sentenciais e, portanto,
na antecipação de eficácia executiva ou mandamental, únicas aptas a, de
antemão, produzirem efeitos práticos. É esta a ideia que o cerca: atuar no
mundo fenomênico para evitar danos ao direito tutelado15.
A tutela antecipada é consectário lógico do direito constitucional de
acesso à Justiça e, assim como a cautelar, é modalidade de tutela de urgência, que se justifica pelo princípio da necessidade, implicando a aceitação
da “existência de casos em que a tutela somente servirá ao demandante se
prestada de imediato” (THEODORO JUNIOR, 1997, p. 15).
O projeto do novo Código de Processo Civil (PL 8.056/2010), superando a estrutura tradicional, abandonou a previsão específica de um
processo cautelar, passando a cuidar conjuntamente das tutelas fundadas
em cognição não exauriente, distinguindo-as pelos fundamentos em tutela
de urgência e da evidência, que podem ter natureza satisfativa ou cautelar.
Interessante pontuar, o que não pareça óbvio, que, distintamente
do que ocorreu no momento da introdução da possibilidade de antecipação
de tutela no CPC com o art. 273, o projeto no art. 269 estabelece, de modo
expresso, a previsão da antecipação das medidas satisfativas, rompendo
de vez, sem meias palavras, com o compromisso da ordinariedade. Basta
13
14

15

Ver, para melhor entendimento dos conceitos de segurança da execução e execução para segurança,
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Do processo cautelar. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 42-67.

Aclara Sergio Sahione Fadel (1998, p. 79) que é necessária a distinção entre a antecipação da tutela e a cautelar, pois “Enquanto a primeira, sob o ângulo de seu resultado prático, antecipa para o
autor, de forma satisfativa, total ou parcialmente, o bem da vida que ele persegue com a demanda,
as segundas, ao contrário, apenas preservam, sem entregar às partes, o que se objetiva com o
provimento final do juiz, através da sentença”.

Nesse sentido, as palavras de José Roberto dos Santos Bedaque (1998, p. 339): “A função dessa
modalidade de provimento judicial é afastar o risco de dano para a eficácia da tutela definitiva,
mediante a produção de efeitos provisórios no mundo fático, destinados a assegurar o resultado
definitivo no processo”.
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recordar o debate ocorrido em relação à antecipação de tutela. Portanto, as
tutelas de urgência e da evidência podem ensejar a efetivação de medidas
satisfativas ou cautelares16.
A tutela de urgência, seja ela satisfativa ou de evidência, exige, para a
sua concessão, a plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de
difícil reparação (art. 276), cujos conceitos vêm objeto de construção pela
doutrina do direito, não cabendo aqui seu debate, enquanto que a tutela de
evidência terá cabimento nos casos de a) abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do requerido; b) pedidos incontroversos; c)
inicial instruída com prova documental irrefutável do direito alegado pelo
autor a que o réu não oponha prova inequívoca; e d) quando a matéria tratada for de direito e houver tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante.
Portanto, o projeto, como concebido, relativiza o momento da execução, admitindo provimentos baseados em conhecimento não exauriente,
com eficácias que extrapolam a tríade declaração, conhecimento e execução.
Contudo, isso não se fará sem esforço.
Vejamos, exemplificativamente, o seguinte. Há a previsão de procedimento específico quando se tratar de medidas antecedentes, nas quais vale
mencionar, dentro do contexto aqui tratado, as previsões da possibilidade
de estabilização da decisão que as concede. O § 2º do art. 284 deixa claro que
não se trata aqui de coisa julgada, mas de manutenção de efeitos sujeitos a
cassação em uma segunda ação.
Especificamente, essa estabilização ocorre quando não houver resistência da parte contrária (art. 281, § 2º ; art. 282, § 3º ).
Por primeiro, nota-se, pelo título da Seção I, do Capítulo II, Título IX,
“Das medidas de urgência requeridas em caráter antecedente”, que suas
disposições se aplicam tanto às medidas cautelares como às satisfativas,
contudo, forçoso notar que sua utilização ocorrerá precipuamente em relação às medidas cautelares, quando não possível, de logo, o manejo da ação
dita principal, uma vez que, decerto, em relação às satisfativas, é mais in16

Art. 269 – omissis.
§ 1º – São medidas satisfativas as que visam a antecipar ao autor, no todo ou em parte, os efeitos
da tutela pretendida.
§ 2º – São medidas cautelares as que visam a afastar riscos e assegurar o resultado útil do processo.
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teressante para a parte intentar, de logo, a ação principal, formulando o
pedido de forma incidente, caso em que, não havendo contestação, é de ser
aplicado o inciso II do art. 278, com a concessão de tutela de evidência de
forma definitiva.
Dito isso, me parece que, no campo cautelar, a importância da estabilização dos efeitos da medida concedida, considerando a sua natureza
não satisfativa, perde sentido sem a referência a um segundo processo cuja
efetividade se tutela.
Enfim, efetivamente, o projeto do novo Código de Processo Civil rompe em definitivo com a separação de conhecimento, execução e cautelaridade,
mas, aprovado o texto, será necessário muito trabalho dos aplicadores do
direito, no sentido de formular e manejar novos conceitos e ideologias.
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Sistema processual esquizofrênico
Luciano Mendonça Fontoura1

Em primeiro lugar, registre-se que o presente trabalho tem por objetivo propiciar uma reflexão a respeito da atual situação do sistema processual brasileiro, razão pela qual várias das críticas aqui expostas teriam
soluções implementáveis apenas a partir de profundas reformas legislativas
ou constitucionais, a depender da vontade política dos órgãos de representação popular.
Vejamos.
A par da conceituação científica da doença, atribuída a Paul Eugen
Bleuler em seus estudos sobre a demência precoce, cuja denominação “esquizofrenias” forma-se da junção das raízes gregas schizo (dividida) e phrene
(mente), mas partindo de uma análise de seu significado cotidiano, conforme
definição insculpida no Dicionário Aurélio, podemos conceituar a esquizofrenia como o distúrbio mental caracterizado pela ruptura de contato com a realidade. E esta definição aplica-se perfeitamente ao nosso sistema processual.
Milhões de demandas aguardam um pronunciamento jurisdicional,
não havendo previsão para quando terão um desfecho definitivo.
A enormidade de meandros existentes em nosso sistema processual
torna praticamente inviável o comando constitucional da razoável duração
do processo.
Quais as razões para tanto? Quem é o maior interessado na lentidão
processual?
Não é segredo que o Estado, em todas as suas esferas, é o grande
demandante nacional. Mas, mesmo assim, possui privilégios que seriam
inadmissíveis para qualquer outra entidade, sob o falso fundamento da proteção ao interesse público.
Prazos dilatados para contestar e recorrer, forma especial de intimação para seus representantes, impenhorabilidade de seus bens, modalidades
específicas de pagamento de seus débitos, processo executivo exclusivo,
1

Juiz federal substituto.
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isenção de custas e de adiantamento de honorários periciais, entre outros,
são algumas das aberrações que emperram o andamento processual e impedem a célere tramitação dos procedimentos, conforme adiante explicitado.
Primeiramente, é notório que, no âmbito da Justiça Federal, a grande
maioria dos processos decorre de equívocos do próprio Estado, o que gera,
no cidadão, a necessidade de se socorrer, apresentando seu pleito ao poder
julgador.
Pois bem, caracterizada a lesão ao direito, o jurisdicionado propõe
sua demanda, e o réu, no caso o Estado, dispõe de prazo em quádruplo para
contestar.
Serão, em regra, 45 dias a mais, apenas nesta fase inicial, quando
comparado a processos propostos contra réus não privilegiados.
Para os atos subsequentes, o Estado ainda dispõe da prerrogativa de
apenas ser intimado com a carga dos autos. Um procedimento que levaria
em média 10 dias entre a preparação da publicação e o cumprimento do
despacho (5 dias de prazo + 5 dias de atos cartorários), no caso do réu privilegiado, pode chegar a quase 30 dias ou mais, uma vez que os processos
precisam ser preparados, listados, encaminhados, devolvidos e realocados,
o que gera grande dispêndio de esforços materiais e humanos, esforços estes
que, ao meu ver, seriam evitáveis.
O processo digital amenizaria, em tese, esta discrepância de tratamento, mas o caminho até a sua plena efetivação é longo, não podendo servir
como tese defensiva para o privilégio.
E concluída a prestação jurisdicional, através da prolação da sentença, o Estado ainda dispõe de prazo em dobro para recorrer, o que leva a um
acréscimo de, em média, 15 dias no andamento processual.
Assim, apenas neste cálculo superficial e genérico, pode-se constatar
que o poder público, com suas prerrogativas processuais, impõe um atraso
de, no mínimo, 120 dias na marcha processual em curso apenas na primeira
instância, considerando uma média de 3 intimações por processo, o que, sob
um olhar crítico, é inadmissível.
Mas não se esgota aí o rol de privilégios. Em alguns casos, como nos
mandados de segurança, por exemplo, mesmo que a Procuradoria não recorra, o processo deve ser encaminhado, de ofício, à instância superior, para uma
nova análise da matéria. Qual a justificativa para isso? Nenhuma que possa
ser efetivamente defendida sob os pilares do Estado de Direito, na medida
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em que, além de sobrestar o andamento daquela demanda específica, ainda
dificulta a tramitação das demais, nas quais tenha efetivamente havido o
pleito recursal, pela sobrecarga de julgamentos nas instâncias superiores.

Além disto, as próprias procuradorias, às vezes, contribuem para uma
lentidão ainda maior, recorrendo em casos já sedimentados pelos tribunais
superiores, provocando, no mínimo, uma reanálise do processo para a negativa de seguimento do recurso, o que se caracteriza como procedimento
altamente contraproducente. E este estado de coisas ainda pode se agravar,
quando, mesmo com a negativa de seguimento, é apresentado agravo no
tribunal superior, incluindo, assim, mais um procedimento nas pautas de
julgamento já assoberbadas daquelas cortes.
Neste ponto, um breve parêntese quanto à necessidade, enraizada em
nosso sistema jurídico, em grande parte influenciada por razões históricas e
sociológicas de formação da nação brasileira, de busca de uma uniformidade
de julgados em âmbito nacional.

Ora, somos uma Federação ou não? As decisões tomadas no sul do
país devem, necessariamente, ser idênticas àquelas adotadas na Amazônia
ocidental?

A resposta à primeira pergunta, baseada em elementos históricos,
só pode ser “não”, ou seja, não somos uma Federação, no máximo, uma República autonômica.
cional.

Mas devemos responder a estas perguntas sob o prisma constitu-

Assim, considerando que o próprio constituinte definiu a República
brasileira como federativa, deveria prevalecer o entendimento de que, em
uma federação, as decisões regionais devem ser respeitadas e até mesmo
estimuladas.
Mas o texto constitucional assim não dispôs.

Pretender dar tratamento uniforme a todas as demandas nacionais
só produz um efeito prático, o entulhamento das prateleiras dos tribunais
superiores.

Em consulta ao sítio do STF na internet, pode-se constatar que mais
de 400 temas aguardam julgamento, em razão do reconhecimento da repercussão geral. Multiplique-se esse número pelos milhares de processos
idênticos sobrestados nas instâncias ordinárias e ter-se-á uma dimensão
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aproximada do número de demandas que dormitam no aguardo de uma
solução definitiva pela Corte Máxima.
São milhões de processos em estado letárgico. Crises sociais que
aguardam uma solução definitiva, postergarda pelo sistema processual esquizofrênico existente em nossa República.
É humanamente impossível esperar que um tribunal composto de
11 juízes (STF) consiga julgar quase 400 processos de relevância nacional
em um prazo razoável, ainda mais se considerarmos que os procedimentos
de repercussão geral constituem apenas uma ínfima parte das atribuições
daquela Corte.
O mesmo se diga no tocante ao STJ, que, embora contando com o
triplo de julgadores, tem competência para decidir um leque ainda maior
de questões infraconstitucionais.
Ora, admitindo-se que, em um Estado federativo as diversidades
regionais unem-se para a consecução de um objetivo comum, maior, não
se pode pretender padronizar e uniformizar os entendimentos de todos
os tribunais do país, sob pena de engessamento da autonomia dos entes
federativos.
A solução para o caso seria simples: outorgar aos próprios tribunais
superiores o poder para decidir qual assunto mereceria ou não sua apreciação, ficando os demais sob a tutela única e exclusiva dos tribunais regionais.
Não antevejo nenhum problema neste sistema, na medida em que
as diferenças de entendimento sempre existirão, para o bem ou para o mal.
Fechando os parênteses e voltando ao tema principal, encerrado o
processo e definida a responsabilização do Estado, mais uma fase de privilégios se apresenta.
Mesmo condenado, o Estado somente pagará o que determinado na
sentença por meio de precatórios ou de requisições de pequeno valor. Esta
última já representa um avanço, mas apenas se comparada ao precatório.
Em tese, o instituto não representa maiores problemas, possibilitando
uma organização das finanças públicas.
Mas, na prática, principalmente no âmbito estadual, o não pagamento
dos precatórios representa verdadeira afronta ao Estado Democrático de
Direito. É a exaltação, como virtude, da qualidade de mau pagador.
É um calote institucionalizado.
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E o Estado nunca, em hipótese alguma, poderia dar este exemplo.

Alguns ordenamentos jurídicos permitem que o patrimônio estatal
seja diretamente afetado em caso de decisão judicial definitiva, mas não no
Brasil.

Criou-se todo um aparato jurídico para postergar, ao máximo, até
mesmo impedir, que o poder público seja efetivamente responsabilizado
patrimonialmente por seus atos.
E isto cria um ciclo vicioso, na medida em que os governantes sentem-se protegidos para realizar toda sorte de cerceamento de direitos.

Como exemplo bem pitoresco, citemos o caso de um administrador
que deixa de pagar aos seus servidores uma gratificação legítima, prevista
em lei. No curto prazo, o chefe do Executivo terá um benefício orçamentário,
pois reduzirá suas despesas com folha de pagamento. Supondo que um ano
depois a Justiça determine que a parcela seja novamente paga, com base nas
benesses acima explicitadas, pode-se afirmar com absoluta certeza que o
poder público somente arcará com o custo destes 12 meses sem o pagamento
da gratificação na gestão posterior, possivelmente de um representante de
agremiação política opositora.

Vê-se, assim, que a demora na responsabilização do Estado por parte
deste sistema jurisdicional capenga, se não incentiva, ao menos não cria
nos maus gestores o receio de adotar medidas irregulares como a acima
exemplificada.
Imaginemos, porém, se o Poder Judiciário tivesse o poder de determinar, liminarmente, que o poder público implantasse novamente a gratificação, pagando os atrasados de uma só vez, no prazo de 10 dias, sob pena de
adoção de medidas coercitivas diretas, como ocorre com qualquer devedor
comum. Neste caso, garanto que os gestores públicos seriam muito mais
responsáveis em suas atitudes, na medida em que arcariam eles mesmos
com as consequências de seus atos.

Desta forma, conclui-se que o atual sistema processual contribui,
em larga escala, para as injustiças promovidas pela lentidão jurisdicional.
É muito triste ter de habilitar, diariamente, em processos do Juizado
Especial, que deveriam em tese ser os mais céleres, os herdeiros do demandante vencedor da ação, para que, estes sim, recebam o que deveria ter
sido pago ao falecido autor. Isto não se pode admitir. É o Estado negando
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ou postergando direitos garantidos pelo próprio Estado, uma contradição
ontológica.
A solução que tem sido adotada para acabar com o mal da lentidão
jurisdicional em nada interfere na sua causa. Forçar juízes e servidores, por
meio de metas e prazos, a dar andamento a processos, como se a Justiça pudesse ser comparada a um restaurante de lanches rápidos, apenas contribui
para a perda de qualidade dos julgados, gerando ainda mais injustiças.
Registre-se: metas e prazos são muito bem-vindos, mas em um sistema ideal, livre da sobrecarga gigantesca provocada pelo desvirtuamento
das regras processuais.
O processo judicial brasileiro vive em um mundo parnasiano, desconectado da realidade e alheio às mazelas provocadas por sua deturpação,
devendo ser urgentemente medicado, por meio de reformas legislativas
estruturais ou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade de certos privilégios processuais previstos em normativos infraconstitucionais.
Os grandes males de nosso sistema processual podem ser assim resumidos: os privilégios procedimentais do Estado e a enormidade de recursos.
Para que possamos chegar a um nível aceitável de prestação jurisdicional, deveremos, já no curto prazo, atacar estes dois problemas. Caso
isso não seja feito, infelizmente continuaremos neste estado de coisas, não
importando o acréscimo de juízes e servidores aos quadros da Justiça, pois
nosso sistema processual privilegia aquele que mais o sobrecarrega.
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Boa-fé objetiva processual — reflexões quanto
ao atual CPC e ao projeto do novo Código
Salomão Viana1 e Pablo Stolze Gagliano2

1 Boa-fé objetiva processual no CPC em vigor3 e no projeto do novo
CPC
O CPC em vigor possui dispositivos que traduzem a repulsa do ordenamento jurídico à linha de raciocínio segundo a qual o procedimento é
um campo de batalha que tolera a utilização de todo tipo de arma.  Dentre
eles, o art. 14, no seu inciso II: é dever das partes e de todos que de qualquer
forma participam do processo proceder com lealdade e boa-fé.
Ao se debruçar sobre o enunciado do inciso II do art. 14, a doutrina
pátria dele extraiu interpretações harmônicas com a boa-fé subjetiva, como
se o propósito do legislador fosse, apenas, o de proibir condutas mal intencionadas.
Todavia, a evolução do pensamento jurídico processual conduz à
conclusão de que o art. 14, II, do CPC contém, em verdade, uma cláusula geral,
uma norma geral de conduta que impõe a todos aqueles que de qualquer
forma participam do processo uma atuação em consonância com a boa-fé
objetiva.
1
2
3

Juiz federal (BA), especialista em direito processual civil pela UFBA, professor da Universidade
Federal da Bahia.

Juiz de direito (BA), mestre em direito civil pela PUC-SP, especialista em direito civil pela Fundação
Faculdade de Direito da Bahia,  professor da Universidade Federal da Bahia e da Rede LFG.

Fredie Didier Jr., um dos primeiros doutrinadores a demonstrar a ampla incidência do princípio
da boa-fé no direito processual civil, anota que, “Na doutrina brasileira, não é comum a menção
a uma ‘boa-fé objetiva processual’. Poucos doutrinadores brasileiros aproveitaram essa grande
contribuição germânica (Treu und Glauben, a proteção objetiva da confiança e da lealdade) em seus
estudos sobre o direito processual, que ainda se prendem a uma concepção subjetiva de boa-fé”
(Curso de direito processual civil, volume 1, 13. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2010, p. 66-73).  
O mesmo autor trata do assunto em outra obra sua, cuja leitura recomendamos: Fundamentos do
Princípio da Cooperação no Direito processual civil português. Coimbra: Wolters Kluwer Portugal
sob a marca Coimbra Editora, 2010, p. 79-103).
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Trata-se de uma evolução interpretativa infensa ao retrocesso e
que, por isto mesmo, deve ser afirmada pelo legislador, no novo CPC, com
clareza solar, de modo a que não mais exista espaço para que o intérprete
desavisado, ao lidar com o direito processual civil, limite-se ao campo da
boa-fé subjetiva.
Apesar disto, desta necessidade, no projeto do novo CPC, já aprovado
pelo Senado Federal e atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados4, o legislador fez uma opção tímida: limitou-se a repetir, quase com as
mesmas palavras, no art. 80, II, o enunciado do art. 14, II, do CPC em vigor:
é dever das partes, de seus procuradores e de todos que de qualquer forma
participam do processo proceder com lealdade e boa-fé.
O nosso objetivo, caro leitor, é demonstrar a importância e os reflexos práticos da absorção, pelo direito processual civil, de conceitos que já
há algum tempo vêm sendo amadurecidos no âmbito das relações jurídicas
de natureza privada.
Consectário lógico, no plano legislativo, do reconhecimento desta
importância, é a necessidade de que o legislador reserve, não num dispositivo perdido entre diversas normas de concretização de princípios
processuais — não em um dos incisos do art. 80, pois —, mas em um dos
primeiros dispositivos do novo Código, aqueles artigos em que são traçadas as bases do modelo processual desejado — o modelo cooperativo de
processo —, um espaço destinado exclusivamente à proclamação, com
todas as letras e de modo a que não restem dúvidas, do princípio da boa-fé
objetiva processual5.
4

5

O projeto do novo Código de Processo Civil foi aprovado em 15 de dezembro de 2010 pelo Senado Federal (PLS 166/2010) e enviado à Câmara dos Deputados, onde é identificado como PL
8046/2010.  Na Câmara, o último andamento ocorreu em 9 de maio de 2012 e consistiu na decisão
de prorrogar o prazo concedido ao relator-geral (http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ficha
detramitacao?idProposicao=490267. Acesso em 18 set. 2012).

Há quem repute indevida, a expressão “princípio da boa-fé objetiva”, sob o fundamento de que
o princípio é o da boa-fé, uma vez que não existe “princípio da boa-fé subjetiva” (DIDIER Jr., Fredie. Fundamentos do princípio da cooperação no direito processual civil português. Coimbra: Wolters Kluwer Portugal sob a marca Coimbra Editora, 2010, p. 81).  Dir-se-ia, então, simplesmente,
“princípio da boa-fé”. Não se nega uma certa superfluidade no acréscimo do adjetivo “objetiva”,
ainda mais se se considerar, como veremos, que a boa-fé subjetiva é um elemento que integra determinados fatos jurídicos.  É ela, pois, fato, ao passo que a boa-fé objetiva — ela, sim — é norma de
conduta.  A verdade, porém, é que a expressão “princípio da boa-fé objetiva” tem a inegável função
prática, e mesmo didática, de conduzir rapidamente o intérprete a excluir raciocínios baseados
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2 Boa-fé objetiva e processo cooperativo
O devido processo legal, o contraditório adequadamente redimensionado e a boa-fé objetiva processual são as principais colunas do arcabouço
de sustentação do processo cooperativo.  E é este modelo de organização
processual, o processo cooperativo, já abraçado pelo CPC em vigor, que o
legislador, por meio do novo CPC, deixará, mais do que nunca, patente que
deve ser posto em prática.
Tanto é suficiente para se concluir que o modelo cooperativo de processo exige dos sujeitos da relação jurídica processual — de todos os sujeitos,
realce-se — uma atuação em consonância com a boa-fé objetiva.
Como veremos a seguir, a detecção da presença da boa-fé objetiva,
para além de não estar atrelada a perquirições em torno das boas ou das más
intenções do agente, implica manejar conceitos como lealdade, razoabilidade,
confiança, estabilidade, eticidade e segurança.
Assim, a partir da expressa proclamação, que se espera que ocorra
no novo CPC, deste princípio norteador das relações humanas, será cada vez
mais comum que as questões processuais suscitadas no bojo dos diversos
procedimentos sejam permeadas por discussões em torno da proibição do
venire contra factum proprium, da surrectio, da supressio e do tu quoque,
conceitos fundamentais, umbilicalmente ligados à boa-fé objetiva.
Por isto, é indispensável passar em revista tais conceitos. Acompanhe-nos.

3 Boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva nas relações jurídicas em geral6

Para que se possa dimensionar o alcance da exigência de que todos,
no processo, atuem em consonância com a boa-fé objetiva, é de todo necessário distingui-la da boa-fé subjetiva.
Nesta linha, vale, de logo, o alerta de que a valorização da boa-fé objetiva não significa, nem de longe, que a boa-fé subjetiva tenha sido proscrita.
6

na perquirição a respeito da intenção do agente.  Demais disso, trata-se de expressão já bastante
difundida e assimilada pelos diversos operadores do direito, razão por que a aceitamos.

Tópico desenvolvido com base na obra Novo curso de direito civil, v. 4, tomo I, da autoria de Pablo
Stolze Gagliano e de Rodolfo Pamplona Filho, na qual você poderá, caro leitor, aprofundar o estudo
da matéria.
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Muito pelo contrário. A boa-fé subjetiva continua exigível, e mais exigível
que antes, já que a cada dia é reduzida a tolerância, no campo das relações
civilizadas, quaisquer que sejam elas, a comportamentos baseados na má
intenção.
O que se quer destacar é que o ordenamento jurídico não se contenta
mais com a só presença da boa-fé subjetiva. Ela é insuficiente.
Com efeito, um ato que, sob o ponto de vista subjetivo, pode haver
sido praticado com boa-fé — a atuação, então, teria sido desprovida de má
intenção —, quando examinado no plano objetivo pode não ser considerado de boa-fé, já que na identificação da boa-fé objetiva não se questiona a
intenção, mas a compatibilidade do comportamento com a confiança razoavelmente depositada no agente, que tem o dever de atuar com a lealdade
exigível de um homem médio, num específico momento, à vista dos valores
prevalecentes na sociedade.
Apenas a título de exemplo, tomemos o enunciado contido no art.
243 do atual CPC: “Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de
nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu
causa”. Perceba-se que a vedação dirigida para a parte que deu causa à invalidade independe de qualquer perquirição em torno da existência de boa ou
de má intenção sua ao agir. A proibição resulta, em verdade, da circunstância
de que, sob uma ótica objetiva, a parte estaria adotando um comportamento
contraditório, ao dar causa a uma invalidade e, depois, requerer que a invalidade seja pronunciada.
Feita esta incursão, é importante que identifiquemos os traços básicos
que distinguem a boa-fé subjetiva da boa-fé objetiva.
3.1 Boa-fé subjetiva

A boa-fé subjetiva — de há muito conhecida, por estar visivelmente
presente no Código Civil de 1916 — consiste em uma situação psicológica,
um estado de ânimo ou de espírito do agente que pratica determinado ato
ou vivencia dada situação, sem ter ciência do vício que a inquina.  
Para que uma conduta esteja em consonância com a boa-fé subjetiva é
imprescindível a presença da boa intenção ou, no mínimo, a ausência de má
intenção.  A má intenção é incompatível com ela e, por isto, a exclui, abrindo
espaço para que se identifique um quadro de má-fé, que nada mais é do que
o fruto de uma atuação desprovida de boa-fé subjetiva.  
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Por isto, a formação de um juízo de valor quanto a se um determinado
agente atuou com boa-fé no plano subjetivo exige perquirição a respeito da
intenção que o moveu a praticar o ato.  

Esta investigação é, no mais das vezes, dificílima, mas há situações em
que ela é facilitada pelo trabalho do legislador, quando ele próprio cuida de
atribuir, previamente, a certas condutas, a presunção de que o agente atuou
movido por boa ou por má intenção, o que leva a que se presuma presente a
boa ou a má-fé, tal como acontece nos enunciados dos arts. 1.201, parágrafo
único, e 1.256, também parágrafo único, ambos do Código Civil, e nos arts.
17 e 600 do atual CPC.
Em geral, o efeito jurídico decorrente dos atos praticados em estado
subjetivo de boa-fé deriva do reconhecimento da ignorância do agente a
respeito de determinada circunstância, como ocorre com o possuidor que
desconhece o vício que macula a sua posse. Em casos assim, o legislador
cuida de amparar a conduta do agente.
Entretanto, se a circunstância era do conhecimento do agente, a ordem jurídica nega abrigo à sua conduta. É em razão disto que os atos do
possuidor de má-fé não contam com o amparo do sistema jurídico.  
As normas contidas nos arts. 1.214, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220
e 1.242 do Código Civil bem exemplificam o tratamento diferenciado que o
legislador dispensa, no âmbito do direito material, às situações em que o
estado subjetivo do agente é marcado pela boa ou pela má-fé.

No campo processual civil, os referidos arts. 17 e 600 elencam situações em que o legislador atribui a certos comportamentos a presunção
de má-fé processual, enquanto os arts. 16, 18 e 601 contêm a previsão dos
efeitos jurídicos decorrentes de tais condutas: as sanções respectivas.
Por fim, um último registro, para que a boa-fé subjetiva seja posta no
exato espaço que o sistema jurídico, inclusive o processual, a ela reserva.

É que aludimos, linhas atrás, a efeitos jurídicos decorrentes de atos
praticados em estado subjetivo de boa ou de má-fé.  Assim, a presença ou não
da boa-fé subjetiva é determinante da produção de certos efeitos jurídicos.

Ora, é sabido que todo efeito jurídico é decorrência de fato jurídico,
afinal, o fato jurídico é um acontecimento, ou um conjunto de acontecimentos,
natural ou humano, que, por se subsumir a uma hipótese prevista no sistema
normativo — a hipótese de incidência —, é apto para produzir determinado
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efeito, o efeito jurídico, consistente na criação, conservação, modificação ou
extinção de uma relação jurídica.  
Assim, fica fácil concluir que a boa-fé subjetiva é um elemento fático.  
Ela integra determinados fatos jurídicos. Se assim não fosse, a sua presença
não produziria efeitos jurídicos.
A boa-fé subjetiva é, pois, fato. E, como tal, não pode, jamais, ser confundida com a boa-fé objetiva, que, como veremos a seguir, é uma norma de
comportamento.
3.2 Boa-fé objetiva

A boa-fé objetiva tem natureza de princípio jurídico extraído de uma
cláusula geral7,8. Trata-se de uma norma de comportamento, de fundo ético,
juridicamente exigível e independente de qualquer questionamento em torno
da presença de boa ou de má intenção.
De fato, qualquer pessoa que mantenha com outra um vínculo jurídico
— e, no particular, não importa a natureza do vínculo — tem o dever de atuar
de modo a não trair a razoável confiança do outro, já que a ninguém é dado
frustrar justas expectativas, alimentadas por aqueles com quem se relaciona.
Não importa que, ao trair a confiança ou frustrar a expectativa, o
agente tenha atuado com boa intenção.  Se, apesar da boa intenção — ou
7
8

DIDIER Jr., Fredie. Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual Civil Português.
Coimbra: Wolters Kluwer Portugal sob a marca Coimbra Editora, 2010, p. 80.

Na estrutura de todo texto normativo é identificável uma hipótese fática (um acontecimento, ou
um conjunto de acontecimentos, natural ou humano) à qual o sistema jurídico atribui um efeito, o
efeito jurídico. Diz-se, assim, que a hipótese fática é o antecedente e o efeito jurídico é o consequente.  Quando o texto normativo contiver uma hipótese fática composta por termos vagos e o efeito
jurídico for apenas determinável, e não previamente determinado, diz-se que ele contém uma cláusula geral.  A norma que impõe que toda relação jurídica processual deva estar em consonância
com o princípio do devido processo legal é o mais evidente exemplo de cláusula geral no âmbito
do Direito Processual. O mesmo se dá com a norma que impõe a todos que participam do processo
uma conduta de acordo com a boa-fé.  Se imaginarmos uma linha reta, os textos normativos que
contêm cláusulas gerais estarão numa extremidade dessa linha, ao passo que as regras casuísticas
ocuparão o outro extremo.  Exemplo de regra casuística é a que impõe que os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da
condenação (CPC, art. 20, § 3º).  Nos modernos sistemas jurídicos o grande exercício do legislador
é buscar um equilíbrio entre as cláusulas gerais e as regras casuísticas, com a produção de normas
que ocupem, lógica e ordenadamente, o longo trajeto entre os pontos extremos daquela linha reta
imaginária a que nos referimos.
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da falta de má intenção —, a sua atitude não guardar harmonia com o que
se pode razoavelmente esperar de uma pessoa média, naquele momento
histórico, numa comunidade com aquelas características culturais, o agente
terá atuado com violação ao princípio da boa-fé.
Neste campo, vale conferir a culta preleção de GISELDA HIRONAKA,
ao tratar da boa-fé objetiva contratual9:
a principiologia deve orientar-se pelo viés objetivo do conceito de boa-fé, pois visa garantir a estabilidade e a segurança dos negócios jurídicos, tutelando a justa expectativa do contraente que acredita e espera
que a outra parte aja em conformidade com o avençado, cumprindo as
obrigações assumidas. Trata-se de um parâmetro de caráter genérico,
objetivo, em consonância com as tendências do direito contratual contemporâneo, e que significa bem mais que simplesmente a alegação
da ausência de má-fé, ou da ausência da intenção de prejudicar, mas
que significa, antes, uma verdadeira ostentação de lealdade contratual,
comportamento comum ao homem médio, o padrão jurídico standard.

Nessa mesma linha, BRUNO LEWICKI pontifica que a concepção de
boa-fé (subjetiva),

[...] ligada ao voluntarismo e ao individualismo que informam o nosso
Código Civil10, é insuficiente perante as novas exigências criadas pela
sociedade moderna. Para além de uma análise de uma possível má-fé
subjetiva no agir, investigação eivada de dificuldades e incertezas,
faz-se necessária a consideração de um patamar geral de atuação, atribuível ao homem médio, que pode ser resumido no seguinte questionamento: de que maneira agiria o ‘bonus pater familiae’, ao deparar-se
com a situação em apreço? Quais seriam as suas expectativas e as suas
atitudes, tendo em vista a valoração jurídica, histórica e cultural do
seu tempo e de sua comunidade?11.

9

HIRONAKA, Giselda M. F. N. Conferência de encerramento proferida em 21.09.01, no Seminário
Internacional de Direito Civil, promovido pelo NAP – Núcleo Acadêmico de Pesquisa da Faculdade
Mineira de Direito da PUC/MG e palestra proferida na Faculdade de Direito da Universidade do
Vale do Itajaí – UNIVALI (SC), em 25.10.2002, cujo conteúdo foi gentilmente cedido a Pablo Stolze
Gagliano.

10

11

Refere-se o autor, aqui, ao Código Civil de 1916.

Lewicki, Bruno. “Panorama da Boa-Fé Objetiva”, in Problemas de Direito Civil-Constitucional.
Coord.: Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 56.
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A resposta a essas últimas indagações está na definição da boa-fé
objetiva, que, conforme mencionado, consiste em uma imprescindível norma
de comportamento, umbilicalmente ligada à eticidade que se espera que seja
observada na ordem social.
Um comportamento de acordo com a boa-fé objetiva, pois, é aquele
que não trai a confiança razoavelmente depositada, revela a lealdade que se
pode esperar de um homem médio, mantém-se nos limites dos critérios de
razoabilidade que, em dado momento, são os predominantes na comunidade
integrada pelo agente e, por tudo isto, gera estabilidade e segurança.
É a esta boa-fé, a boa-fé objetiva, que o legislador deve expressar,
claramente, no novo CPC, a sua reverência. E tal reverência exige que o enunciado esteja inserido em um dos dispositivos topologicamente integrantes
do conjunto dos enunciados que proclamam as bases em que o intérprete
deve se ancorar quando se debruçar sobre uma norma processual.

4 Funções reativas da boa-fé objetiva

Havendo violação ou ameaça de violação à norma segundo a qual
todos devem agir em consonância com a boa-fé objetiva, surge uma situação
em que podem ser invocadas as chamadas figuras parcelares ou desdobramentos da boa-fé objetiva.
E é exatamente o fato de a invocação de tais figuras se dar, no mais
das vezes, quando a boa-fé objetiva é violada ou se encontra ameaçada de
violação que faz com que elas também sejam conhecidas como funções reativas da boa-fé objetiva12.
São elas (i) a vedação do venire contra factum proprium, (ii) a surrectio, (iii) a supressio e (iv) o tu quoque.
4.1 Vedação do venire contra factum proprium

A primeira repercussão pragmática da aplicação do princípio da boa-fé reside na vedação do comportamento contraditório.
12

“A função reativa é a utilização da boa-fé objetiva como exceção, ou seja como defesa, em caso de
ataque do outro contratante. Trata-se da possibilidade de defesa que a boa-fé objetiva possibilita
em caso de ação judicial injustamente proposta por um dos contratantes” (SIMÃO, José Fernando.
A Boa Fé e o Novo Código Civil - Parte III, disponível em http://www.professorsimao.com.br/artigos_simao_a_boa_fe_03.htm), acessado em 8 de agosto de 2012.
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Na tradução literal, venire contra factum proprium significa “vir contra
um fato próprio”. Ou seja, não é razoável que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, adote uma conduta diametralmente oposta.
Parte-se da premissa de que os sujeitos de uma relação jurídica, por
consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente,
segundo a expectativa gerada por seus comportamentos.
Assim, a título de exemplo no campo do direito material, se os contratantes estipularem que os pagamentos de uma determinada prestação
de trato sucessivo deverão se dar em determinado lugar e, apesar disto,
o pagamento, com a aquiescência tácita do credor, vier a ser reiteradamente feito em outro local, não poderá o credor recusar-se a receber
com base no argumento de que o pagamento deveria se dar no local
contratualmente estipulado.  Uma exigência desta ordem afrontaria o
princípio da confiança, pois se trata de conduta contrária à que o próprio
credor vinha adotando.
É por isto que no enunciado do art. 330 do Código Civil consta que
o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do
credor relativamente ao previsto no contrato.
No campo processual civil, imagine-se um quadro em que alguém
contraia uma dívida especificamente para a aquisição de um bem e não cumpra a obrigação de pagar a dívida que contraiu. Proposta a execução e tendo
sido penhorado exatamente o bem adquirido, não pode o devedor opor-se à
penhora, alegando tratar-se de bem que a lei considera impenhorável.  Uma
conduta deste tipo desbordaria, por óbvio, os limites da lealdade.
Em razão disto, no enunciado do § 1º do art. 649 do CPC consta que
a impenhorabilidade não é oponível à execução do crédito concedido para
a aquisição do próprio bem.
Situação parecida ocorre com a parte que, no curso do procedimento,
alude a um documento que estaria em seu poder, com o intuito de constituir
prova e, depois, diante da ordem do magistrado de que o exiba, recusa-se
a exibir. Tal recusa, de acordo com o enunciado do art. 358, II, do CPC é
inadmissível.
Os enunciados acima referidos, tanto o do Código Civil como os do
CPC, contêm típicas regras de concretização do princípio da boa-fé, reveladoras da proibição do venire contra factum proprium.
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Em síntese, a vedação do venire contra factum proprium traduz uma
regra proibitiva do comportamento contraditório.
E assim como a ninguém é dado agir contraditoriamente no âmbito
das relações jurídicas de direito privado, também não é tolerável uma atuação
contraditória no campo da relação jurídica processual.
4.2 Supressio

A supressio também é um importante desdobramento da boa-fé
objetiva e, a rigor, é consectário lógico da proibição do venire contra factum proprium. Como veremos, também mantém, com a surrectio, íntima
relação.
Decorrente da expressão alemã Verwirkung13, consiste na perda
(supressão) de um direito pela falta de seu exercício por razoável lapso
temporal.
Trata-se de instituto que não se confunde com a prescrição (que se
refere à perda da pretensão, e não do direito), nem com a decadência (que
consiste na extinção de um direito potestativo).
Na supressio, malgrado o direito não tenha sido extinto pela decadência e nem se possa falar em prescrição, o que há é, metaforicamente, um
silêncio ensurdecedor, ou seja, um comportamento omissivo tal — no que se
refere ao exercício de um direito — que um movimento posterior, tendente
a exercitar aquele direito, soa incompatível com as legítimas expectativas
até então geradas pelo silêncio.
Um exemplo interessante do reconhecimento da ocorrência da supressio, no campo do direito material, se deu no julgamento, pelo Superior
Tribunal de Justiça, do REsp n. 1.202.514, do qual foi relatora a Min. Nancy
Andrighi.  Nele foi reconhecida a supressão do direito ao recebimento de
valores a título de correção monetária.
A transcrição parcial da ementa é suficiente para que se compreenda
o caso:

13

Trata-se de situação na qual, mais do que simples renúncia do direito à
correção monetária, a recorrente abdicou do reajuste para evitar a majoração da parcela mensal paga pela recorrida, assegurando, como isso,
a manutenção do contrato. Portanto, não se cuidou propriamente de

Em português: perda.
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liberalidade da recorrente, mas de uma medida que teve como contrapartida a preservação do vínculo contratual por 06 anos. Diante desse
panorama, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da
recorrente, de exigir retroativamente valores a título de correção monetária, [...] frustrando uma expectativa legítima, construída e mantida
ao longo de toda a relação contratual. [...] Nada impede o beneficiário
de abrir mão da correção monetária como forma de persuadir a parte
contrária a manter o vínculo contratual. Dada a natureza disponível
desse direito, sua supressão pode perfeitamente ser aceita a qualquer
tempo pelo titular. [...] A ‘supressio’ indica a possibilidade de redução
do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes,
ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade,
criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia
àquela prerrogativa.

No campo processual, o titular do direito à percepção de uma quantia em dinheiro, devida em razão da incidência de uma multa diária, decorrente do descumprimento de determinada obrigação, pode ter o seu
direito suprimido se, abusando do dever de mitigar o próprio prejuízo,
permanecer inerte por prazo superior ao razoável, deixando que o valor
da multa cresça.
Com efeito, ao descumprir o dever de mitigar o próprio prejuízo
(duty to mitigate the loss), o credor resultou por violar a cláusula geral da
proteção da boa-fé objetiva, o que “implica a perda do direito ao valor da
multa (‘supressio’), respectivamente ao período de tempo considerado
pelo órgão jurisdicional como determinante para a configuração do abuso
do direito”14.
Assim, na tutela da confiança, o titular de um direito não exercitado
durante determinado período, não mais pode, por conta desta inatividade,
exercitá-lo.
Nessa linha, à luz do princípio da boa-fé objetiva, o comportamento
de um dos sujeitos gera no outro a convicção — baseada em dados razoáveis
— de que o direito não seria mais exigido.

14

DIDIER Jr., Fredie. “Multa coercitiva, boa-fé processual e supressio: aplicação do ‘duty to mitigate
the loss’ no processo civil”. Revista de Processo. SP: RT, 2009, n. 171, pp. 35/48.
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4.3 Surrectio
A surrectio e a supressio são lados opostos da mesma moeda. São
figuras correlatas.
Com efeito, se a supressio consiste na perda de um direito, por um
dos sujeitos da relação jurídica, pela falta de seu exercício por razoável lapso temporal, a surrectio corresponde ao surgimento de um direito exigível
pelo outro sujeito da mesma relação jurídica, como decorrência lógica do
comportamento que resultou na supressio.
Dos exemplos retro, em que foi demonstrada a ocorrência de supressio, é possível extrair que houve, também, surrectio.
Com efeito, se, de um lado, um dos contratantes viu suprimido o
seu direito à percepção de valores a título de correção monetária, o outro
se tornou titular do direito de não se submeter à cobrança de correção
monetária.
O mesmo raciocínio é aplicável no que se refere à multa diária: se o
credor teve suprimido o seu direito ao recebimento do valor da multa diária
que incidiria no período em que se configurou a conduta omissiva, aquele a
quem a multa foi imposta tornou-se titular do direito de não ser compelido
a pagar a quantia respectiva.
4.4 Tu quoque

Tu quoque, Brutus, fili mi!
A célebre frase, historicamente atribuída ao imperador romano Júlio
César, ao constatar que foi traído pelo seu filho Brutus, dá nome também a
um dos mais comuns desdobramentos do princípio da boa-fé.
A aplicação do tu quoque se dá nas situações em que se verifica um
comportamento que, rompendo com o valor da confiança, surpreende uma
das partes da relação jurídica, colocando-a em situação de injusta desvantagem.
Assim como a supressio, o tu quoque materializa uma regra proibitiva
do comportamento contraditório, o que remete, mais uma vez, à vedação do
venire contra factum proprium.
Por meio desta figura parcelar da boa-fé objetiva pretende-se evitar
surpresas irrazoáveis na dinâmica de uma relação jurídica, a exemplo do
que se dá quando, num contrato bilateral, um dos contratantes, antes de
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cumprir a sua obrigação, exige o adimplemento da do outro.  Situações como
esta encontram previsão nos arts. 476 e 477 do Código Civil e no art. 582 e
seu parágrafo único do CPC.

É também com o propósito de evitar surpresas capazes de conduzir
a injustas desvantagens que se impõe ao juiz, caso atribua ele o ônus da
prova de maneira distinta da estabelecida como regra geral, que o faça de
modo a que a parte a quem foi atribuído o ônus tenha oportunidade de dele
se desincumbir.  É, pois, reprovável, porque lesiva ao princípio da boa-fé,
a prática infelizmente levada a cabo por alguns magistrados, consistente
em deixar para o momento da sentença o anúncio da inversão do ônus da
prova.
Os dispositivos cujos enunciados opõem óbices às surpresas inconvenientes — aplicando, com isto, o tu quoque — contêm regras de concretização
da boa-fé objetiva.
Em outras palavras, o que se quer, por meio do tu quoque, é impedir o
ineditismo indesejável e perturbador do equilíbrio que deve reger a dinâmica
das relações jurídicas, inclusive da relação jurídica processual.

5 Sujeitos da relação jurídica processual vinculados à boa-fé
objetiva processual
O dever de comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva não é apenas das partes, mas de todo aquele que, de qualquer forma, participa do
processo.
Efetivamente, além das partes, o comportamento de acordo com a
boa-fé deve ser exigido também do juiz, do membro do Ministério Público ao
atuar como fiscal da ordem jurídica, dos Defensores Públicos, dos advogados
públicos e privados e de todos os auxiliares da Justiça.

Entre os auxiliares da Justiça incluem-se o escrivão, o chefe de secretaria judicial, o assessor judicial, o oficial de justiça, o perito, o depositário,
o administrador, o intérprete, o tradutor, o conciliador, o mediador judicial,
o contabilista e o amicus curiae, além daqueles a quem as normas de organização judiciária cometerem atribuições específicas.
Mas não são somente estes os sujeitos vinculados ao cumprimento
da norma.
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Com efeito, mesmo os sujeitos cuja participação no processo é apenas
pontual e/ou eventual devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva.
Assim, devem agir em consonância com a boa-fé objetiva, dentre
outros, o curador especial (art. 9º); o curador nomeado para o citando mentalmente incapaz ou impossibilitado de receber a citação (art. 218, § 2º); o
corretor que participe da alienação, por iniciativa particular, de bem penhorado (art. 685-C); o leiloeiro público credenciado para atuar no procedimento
de execução (art. 705); e o corretor de bolsa de valores incumbido de alienar
bem penhorado que possua cotação (art. 704).
No campo da comunicação dos atos processuais é também muito comum a participação pontual e/ou eventual de pessoas igualmente vinculadas
ao dever de se comportar em consonância com a boa-fé objetiva.
É o que acontece com o mandatário, administrador ou gerente do
citando ausente, quando a demanda houver sido proposta com base em
ato por ele praticado e a citação for feita na pessoa dele (art. 215, § 1º);
com o carteiro incumbido da entrega, ao citando, da carta de citação (art.
223, parágrafo único); com a pessoa com poderes de gerência geral ou de
administração, que vier a receber a carta de citação dirigida para a pessoa
jurídica (arts. 223, parágrafo único); e com a pessoa da família ou o vizinho
do citando, a quem, no caso de citação com hora certa, o oficial de justiça
cientificar de que voltará a fim de efetuar a citação ou a intimação (arts. 227).

6. Conclusão

Pelo exposto, a conduta em consonância com a boa-fé objetiva processual é exigência do CPC em vigor.  
Trata-se de princípio cuja aplicação não mais comporta recuos e que,
ao lado do princípio do devido processo legal e do princípio do contraditório
adequadamente redimensionado, compõe o esqueleto de sustentação do
processo cooperativo, modelo processual já em vigor e cujas características
tendem a ser significativamente realçadas no novo CPC.  
Diante disto, deve o legislador repensar a forma de expressar, no
novo CPC, a proclamação do princípio da boa-fé no âmbito do processo civil.
É ele merecedor — plenamente merecedor! — de destaque, motivo
pelo qual o seu enunciado deve integrar o grupo dos enunciados que abrirão
o novo código, de preferência com a destinação de um dispositivo apenas
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para albergá-lo, com o que será dada ao intérprete a sensação de que não se
trata de mais uma regra, mas de um princípio, uma norma de conduta15 que
vincula a todos os que participam, de qualquer forma, do processo.
Aliás, bem pensada a situação, a boa-fé objetiva não é apenas uma
norma de conduta a ser seguida pelos distintos sujeitos das diversas relações jurídicas, de direito material ou de direito processual, mas por todos
aqueles que, de alguma forma, se relacionam, juridicamente ou não, com
outras pessoas.

15

Para um estudo a respeito dos princípios, das regras e dos postulados normativos é indispensável a
leitura de Humberto Ávila (Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos,
13. ed. SP: Malheiros, 2012).  
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A função administrativa e a jurisprudência:
diálogos possíveis
Marcelo Aguiar Machado1

A Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, acrescentou
novo inciso, de número LXXXVIII, ao art. 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, pelo qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantem a celeridade de sua tramitação”.
Já tive oportunidade de, em artigo anterior2, fazer observações mais
genéricas sobre esse direito à observância de um prazo razoável na tramitação dos processos, tendo ressaltado a diversidade, subjetiva e objetiva, de
deveres decorrentes do acréscimo do inciso LXXXVIII ao art. 5º da Constituição pela Emenda Constitucional 45/2004, todos voltados para a criação
das condições necessárias à tramitação processual em tempo razoável e sem
dilações indevidas.
Esses deveres possuem os mais diversos conteúdos e atingem não
somente o Poder Judiciário, mas também os Poderes Legislativo e Executivo
e, ainda, aqueles que venham a, de alguma forma, participar dos processos
judiciais. Dentro da grande variedade de atos, condutas, direitos e deveres decorrentes do direito constitucional à duração razoável do processo,
pretende-se, aqui, examinar a necessidade de maior e melhor diálogo entre
as decisões proferidas pelo Poder Judiciário e a Administração Pública, como
forma de racionalizar a demanda processual na Justiça Federal.
Diante da previsão constitucional do princípio da divisão dos Poderes
estatais3, cabe, primordialmente, ao Poder Executivo concretizar, de ofício,
as ordens constitucionais e legais, servindo aos interesses alheios postos
sob sua curatela4. Para tanto, caberá aos diversos órgão e entes da Admi1
2
3
4

Juiz federal substituto.  

Reflexões sobre o direito à duração razoável do processo judicial cível. Artigo elaborado em razão de
participação na I Jornada de Planejamento e Gestão, promovida pela Esmaf.
Art. 2º da CRFB/1988.

Utiliza-se, aqui, a clássica lição de Seabra Fagundes (2005, p. 1-28), sem que isso implique reco-
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nistração Pública interpretar a ordem jurídica vigente, a fim de identificar a
conduta necessária ou oportuna para determinada situação. Não é incomum
que aqueles atingidos pela conduta da Administração Pública discordem da
interpretação dada por esta e busquem o Poder Judiciário, a fim de que este
examine a alegação de existência de algum vício por parte daquela e arbitre
qual interpretação deverá, ao final, prevalecer. Em muitos desses casos, a
interpretação ao final estabelecida pelo Poder Judiciário será distinta daquela
inicialmente adotada pela Administração Pública e atingirá diversas situações
semelhantes mantidas entre a Administração e os cidadãos.
Já há algum tempo, vem-se pensando em uma série de instrumentos
processuais adequados ao tratamento de demandas multitudinárias, voltados especialmente para se chegar a uma decisão final da forma mais ágil e
rápida possível, bem como para que, depois de consolidada a jurisprudência
a respeito de determinado assunto, possa ser esta replicada, sem grandes
custos e demora, a todos os demais processos com mesmo objeto5, o que permite a observância não somente do direito à duração razoável do processo,
mas também do direito a ter tratamento isonômico em relação àqueles que
estejam na mesma situação relevante6.

5
6

nhecer que se trata de mera atuação mecânica de comandos legais. Ao contrário, conforme bem
colocado por Paulo Otero (2003, p. 657), para a adequada apreensão da função administrativa dentro do quadro geral da atualidade, deve-se ter em conta que “a ideia liberal de uma Administração
serva da lei, obediente e passiva a tudo quanto o Legislativo (verificar o original) vai produzindo
se mostra hoje desesperadamente ultrapassada: (i) o poder administrativo goza de uma legitimidade constitucional e política idêntica aos demais poderes do Estado; (ii) a função administrativa
é detentora de um protagonismo único e insubstituível na concretização do modelo constitucional de Estado de bem-estar; (iii) a estrutura do ordenamento jurídico revela uma complexidade
normativa totalmente inimaginável no século XIX; (iv) por último, antes de os tribunais serem
confrontados com conflitos normativos, designadamente com antinomias jurídicas, os órgãos administrativos são surpreendidos com sua presença e a necessidade inevitável de ultrapassar”.

Exemplos desses mecanismos: arts. 285-A; 518, § 1º; 544, §§ 3º e 4º; 543-B, §§ 2º 3º e 4º; 543-C, §§
7º; e 557, todos do Código de Processo Civil; e arts. 14, §§ 4º e 9º, e 15 da Lei 10.259/2001.

Sobre a necessidade de valorização dos precedentes uniformizadores e da jurisprudência dos
tribunais e órgãos judiciários responsáveis pela função de unificar os entendimentos adotados
até então pelos diversos órgãos difusos do Poder Judiciário vejam-se Cândido Rangel Dinamarco (2000, p. 1123-1150); Luiz Guilherme Marinoni (2009, p. 259-302); e Sidnei Beneti (2006, p.  
472-487). Com uma visão crítica e cética sobre a conveniência e eficácia da adoção de súmula e
precedentes vinculantes, veja-se José Carlos Barbosa Moreira (2007, p. 299-313). A uniformização
de jurisprudência, além de permitir a racionalização no tratamento de processos repetitivos, possui importante função para a proteção de valores constitucionais importantes, como a segurança
jurídica e a isonomia, impedindo que situações idênticas e submetidas ao mesmo ordenamento ju-
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Como, no sistema jurídico vigente, a coisa julgada formada em processo individual atinge apenas as partes do processo judicial7, ainda que a
interpretação dada em determinado processo tenha se consolidado e formado jurisprudência, em regra, os demais cidadãos em idêntica situação
não serão automaticamente beneficiados e, assim, teriam de ajuizar novos
processos, buscando decisão no mesmo sentido. Uma das possibilidades
atualmente existentes para minorar esse problema é a utilização de ações
coletivas para a tutela de direitos e interesses individuais homogêneos, em
que a coisa julgada atinge todos os titulares do direito8. Porém, seja pela
proibição do uso de ações coletivas9, seja pelo estabelecimento de prazo
prescricional distinto para as pretensões coletivas e individuais10, ou mes-

7

8
9

rídico tenham, por força da estrutura difusa e descentralizada do Poder Judiciário, julgamentos
diversos e conflitantes. Além disso, a falta de uniformização de jurisprudência acaba por fomentar o litígio, pois as partes permanecem com a perspectiva de se saírem, ao final, vencedoras. Já a
uniformização permite neutralizar o conflito, trazendo segurança jurídica e incentivando a adoção da tese vencedora pelo vencido, inclusive quando se trata da Administração Pública. Isso não
quer dizer, porém, que se defenda uma centralização do processo hermenêutico ou que se esteja
a menosprezar a importância do caso concreto e de suas circunstâncias fáticas, para, juntamente com o texto da lei, extrair-se a norma concreta daquele caso. Apenas se defende a importância
da uniformização de jurisprudência e do precedente daí decorrente como forma de tratamento
de demandas repetitivas e de massa, em que se discute uma específica tese jurídica dissociada
de aspectos fáticos peculiares, a fim de se racionalizar a atividade jurisdicional, permitindo-se,
inclusive, a atenção necessária às demais demandas, nas quais prevaleçam questões peculiares
e próprias.

Art. 472 do Código de Processo Civil: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros”.
É certo, porém, que, ainda que a coisa julgada vincule apenas as partes do processo, aquela decisão
poderá servir como paradigma para diversos outros processos em que se discute a mesma questão. Nesse sentido é que se diz que o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário
vem ganhando uma natureza objetiva cada vez mais marcante, em especial por força do regime
processual estabelecido nos arts. 543-A, 543-B e 543-C do Código de Processo Civil.  

Art. 16 da Lei 7.347/1985 e arts. 81 e 103 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/1985: “Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados” (Incluído pela Medida Provisória 2.180-35, de 2001).

10

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECORRENTE DE DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. POUPANÇA. COBRANÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E
VERÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
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mo pela demora na tramitação de uma ação coletiva11, em grande parte
dos casos, a jurisprudência se forma a partir de um ou de alguns processos
individuais, de forma que sua replicação em outros casos ainda demandará
algum esforço por parte do Poder Judiciário. Isso sem falar no esforço que
o aparelho judiciário suportará para concretizar aquela decisão judicial,
principalmente quando envolver a reparação ou recomposição do patrimônio de milhares de cidadãos atingidos pela interpretação equivocadamente
adotada, inicialmente, pela Administração Pública.
Tudo isso acaba por levar a uma situação anômala, a indicar grave
problema decorrente do sistema atualmente adotado. Ao ser consolidada
determinada jurisprudência favorável ao cidadão, o que deveria pacificar e
resolver a situação de conflito social, há, na verdade, forte incremento do
ajuizamento de ações individuais ou mesmo coletivas12, visando obter a

11

12

1. A Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos, por isso que, não havendo previsão de prazo prescricional para a propositura da Ação Civil
Pública, recomenda-se a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei
n. 4.717/65.
2. Embora o direito subjetivo objeto da presente ação civil pública se identifique com aquele contido em inúmeras ações individuais que discutem a cobrança de expurgos inflacionários referentes aos Planos Bresser e Verão, são, na verdade, ações independentes, não implicando a extinção
da ação civil pública, que busca a concretização de um direto subjetivo coletivizado, a extinção
das demais pretensões individuais com origem comum, as quais não possuem os mesmos prazos
de prescrição.
3.  Em outro ângulo, considerando-se que as pretensões coletivas sequer existiam à época dos
fatos, pois em 1987 e 1989 não havia a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública decorrente de direitos individuais homogêneos, tutela coletiva consagrada com o advento, em 1990, do
CDC, incabível atribuir às ações civis públicas o prazo prescricional vintenário previsto no art.
177 do CC/16.
4. Ainda que o art. 7º do CDC preveja a abertura do microssistema para outras normas que dispõem sobre a defesa dos direitos dos consumidores, a regra existente fora do sistema, que tem
caráter meramente geral e vai de encontro ao regido especificamente na legislação consumeirista, não afasta o prazo prescricional estabelecido no art. 27 do CDC.
5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1070896/SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010,
DJe 04/08/2010.)
Não há, no Brasil, nenhum mecanismo eficiente que impulsione as ações coletivas e garanta a
sua tramitação prioritária e célere em relação aos demais processos individuais. Soma-se a isso
a inadequada disciplina legal a respeito da relação entre processos coletivos e individuais, o que,
ao final, incentiva o ajuizamento de ações individuais, minando os benefícios daquela.

Por isso mesmo, não é incomum que, por exemplo, os legitimados para o ajuizamento da ação coletiva pretendam impor ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a observância de determi-
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extensão daquele entendimento aos outros cidadãos que se encontram na
mesma situação relevante.

A forma mais adequada de tratamento dessa patologia parece ser a assunção, pela própria Administração Pública, da interpretação ao final adotada
pelo Poder Judiciário, bem como a tomada de providências administrativas
com o objetivo de neutralizar a ilegalidade e os danos daí decorrentes. Isso
retira uma carga excessiva do Poder Judiciário e permite a este uma solução
temporalmente adequada para os demais litígios.
Para tanto, seria importante que a legislação evoluísse para além
dos instrumentos atualmente adotados13 e que tratam, fundamentalmente,
da conduta processual da Administração Pública nos demais processos judiciais aos quais se deve aplicar a jurisprudência firmada, partindo-se para
a criação de um regime jurídico de vinculação da jurisprudência sobre a
Administração Pública14.

Ainda que não tenhamos previsão legal expressa desse regime de
vinculação, entendo que a Administração Pública deve adotar o entendimento
ao final consolidado na jurisprudência do órgão jurisdicional constitucio-

13
14

nada jurisprudência já consolidada. Exemplo disso é a Ação Civil Pública TRF 3ª Região 000491128.2011.4.03, em que se pretende a adoção pelo INSS de medidas necessárias ao pagamento, pela
via administrativa, da revisão considerada devida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário STF 564.354/SE, o que levou à expedição da Resolução do Presidente
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 151 de 30/08/2011, cujo art. 1º determina o seguinte: “Proceder, em âmbito nacional, à Revisão do Teto Previdenciário, em cumprimento às decisões
do Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário 564.354/SE e do Tribunal Regional Federal – 3ª Região, por meio da Ação Civil Pública – ACP 0004911-28.2011.4.03”.
Sem desmerecer a importância dessa ação civil pública para minorar os efeitos decorrentes do
ajuizamento em massa de processos individuais pleiteando a revisão já reconhecida como devida
pelo Supremo Tribunal Federal, entendo que se trata de anomalia, a demonstrar a irracionalidade
do sistema, em especial da não submissão dos órgãos administrativos à jurisprudência consolidada pelo órgão constitucionalmente competente para tanto. Isso porque uma decisão proferida
pelo primeiro grau de jurisdição, de natureza provisória e precária, mediante antecipação dos
efeitos da tutela (art. 273 do CPC), acaba por, na prática, conceder efeito vinculante a julgamento
proferido pelo STF, com repercussão geral reconhecida.

Na esfera federal, art. 4º, VI e XII; art. 28, II; e art. 43, todos da Lei Complementar 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e arts. 1º e 4º da Lei 9.469/1997; e Portarias AGU 990/2009 e 109/2007.  
Atualmente, ocorre a edição de súmulas administrativas acatando a jurisprudência contrária ao
entendimento inicialmente adotado, com a sugestão de proposta de acordos judiciais e autorização para não recorrer de decisões contrárias, sem que a Administração Pública procure meios de
impedir novas ações, solucionando o problema administrativamente com o interessado.
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nalmente competente para tanto, isso com base15 a) no princípio da divisão
dos poderes; b) no princípio da legalidade; c) no princípio da isonomia; d)
no princípio da eficiência administrativa; e e) no direito à duração razoável
do processo judicial.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art.
2º, estabelece que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”, indicando, ademais, as funções e
competências a serem primordialmente desempenhadas por cada um desses Poderes. Dentro dessa divisão, cabe ao Poder Judiciário, surgindo litígio
concreto a respeito de determinada legislação e desde que provocado pelo
legalmente legitimado, determinar a interpretação que deverá prevalecer,
afastando eventual ilegalidade decorrente de interpretação diversa. Não
me parece compatível com a necessária harmonia entre esses Poderes, nem
com a distribuição de funções primordiais e previsão de controle jurisdicional da atividade administrativa, que se possa continuar a ignorar aquela
interpretação ao final consolidada na jurisprudência do órgão competente
do Poder Judiciário.
Mesmo porque a mera vinculação da Administração Pública à lei não
basta para a observância do princípio da legalidade, na sua feição atual.  A
doutrina vem defendendo o abandono do princípio da legalidade em prol do
princípio da constitucionalidade16, a ressaltar a vinculação da Administração
ao Ordenamento Jurídico como um todo, ou seja, ao direito, abandonando-se
com isso a visão de Administração Pública como mera executora de decisões já
tomadas, em toda sua extensão, pelo legislador infraconstitucional.
Não por outro motivo é que o inciso I do parágrafo único do art. 2º da
Lei 9.784/1999 determina que, “nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de”, “atuação conforme a lei e o Direito”. A
15

16

Diante da finalidade e natureza deste texto, não é possível nem adequado um aprofundamento no
estudo de cada um desses princípios constitucionais, pretendendo-se apenas apontar os motivos
fundamentais que embasam essa afirmação.

Sobre o tema, João Batista Gomes Moreira (2005, p. 405) faz a seguinte consideração: “O princípio
da legalidade, mesmo para o administrador, deve ser compreendido não como um limite intransponível, mas uma das referências na promoção do interesse público primário — que nem sempre
coincide com a expressão literal da lei — a partir das normas e princípios constitucionais. Antes não
se admitia pudesse a Administração reportar-se autônoma e diretamente à Constituição, todavia,
tendo-se nesta inserido um capítulo específico da Administração Pública, parece indiscutível tal
abertura ao agente administrativo, dentro de sua esfera de competência, e não apenas ao juiz”.
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conformidade ao direito envolve, necessariamente, a observância da manifestação do órgão do Poder Judiciário constitucionalmente competente para,
por último, declarar a interpretação correta de um determinado dispositivo
legal ou constitucional. Assim, se compete ao Poder Executivo, no exercício
primordial da função administrativa, interpretar a lei e a Constituição, a
fim de exercer suas atividades, sem a necessidade de nenhuma prévia manifestação do Poder Judiciário, surgindo litígio a respeito do entendimento
adotado pelo Poder Executivo e sendo este submetido ao Poder Judiciário,
caberá àquele adotar a interpretação ao final consolidada na jurisprudência,
sob pena de violar, a partir daí, o direito e, assim, o princípio da legalidade.
O princípio da isonomia também indica a necessidade de adoção da
jurisprudência consolidada para que o tratamento dos cidadãos submetidos
à mesma situação relevante e à mesma legislação se dê de forma igualitária.
Se, até o estabelecimento de uma determinada jurisprudência, é possível a
aplicação de entendimentos diversos, inclusive entre órgãos do Poder Judiciário, consolidada a jurisprudência, não mais parece adequado um tratamento
diferenciado apenas com base em fator irrelevante para fins de distinção,
que é o de ter o cidadão ingressado ou não em juízo.  
Nem seria compatível com o princípio da eficiência que a Administração Pública, já ciente de que sua interpretação fora, ao final, considerada
incorreta pelo Poder Judiciário, continuasse a adotar a sua antiga interpretação, forçando o cidadão a ingressar no Poder Judiciário, a fim de ver, então,
estendida a si a jurisprudência consolidada. Isso torna a atuação da Administração Pública tudo, menos eficiente.
Além de se afastar das bases necessárias ao eficiente exercício da
função administrativa, esse tipo de comportamento acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário, impedindo-o de efetivar, dentro de um prazo
razoável, a pacificação de diversos outros conflitos sociais. A jurisprudência consolidada já é suficiente para a pacificação do conflito, cabendo
à Administração Pública exercer suas funções a partir do entendimento
consolidado, sem a necessidade de que todos os cidadãos tenham de ingressar em juízo, e inclusive exercendo o seu poder de autotutela para eliminar
as ilegalidades cometidas por força da interpretação ao final declarada ilegal
pelo Poder Judiciário.
Nessa parte, é importante ressaltar que a concretização da determinação contida no art. 5º, LXXXVIII, da Constituição Federal exige a racionalização da demanda de acesso ao Poder Judiciário, bem como a colaboração
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de todos os Poderes Públicos, em especial daquele que é um dos maiores
litigantes, que é o Poder Executivo.
São esses, em suma, os motivos pelo qual entendo que cabe à Administração Pública a observância da jurisprudência consolidada, adequando
sua conduta ao parâmetro ali fixado e tomando, administrativamente e por
conta própria, as providências para recompor a legalidade.
Mas, para que a Administração Pública possa adotar uma postura
mais proativa, é necessário que se estabeleçam marcos teóricos e normativos
a pautar esse tipo de conduta administrativa.
Entre os diversos aspectos que terão de ser tratados, pontuo alguns
que entendo mais relevantes.
Em primeiro lugar, a adoção da jurisprudência dependerá da correta apreensão da questão decidida e de sua consolidação dentro do Poder
Judiciário. Nessa parte, os instrumentos processuais atualmente adotados
para a pacificação de conflitos de massa envolvendo a legislação federal e
a Constituição são de extrema relevância, em especial quanto à formação e
estabilização da jurisprudência17. A experiência da Advocacia-Geral da União
no estabelecimento de súmulas administrativas voltadas à não apresentação
de defesa ou à não interposição de recursos18 é proveitosa para a adequada
apreensão das demandas multitudinárias e da consolidação de jurisprudência
em sentido contrário àquele defendido pela Administração.
De outro lado, é certo, ainda, que a adoção da jurisprudência, na mais
das vezes, leva a encargos financeiros que devem ter adequado tratamento
orçamentário, seja no que se refere ao pagamento das parcelas devidas a
partir do reconhecimento administrativo da interpretação consolidada pela
jurisprudência, seja no que se refere ao pagamento das parcelas já vencidas.
Quanto a este passivo, tendo em vista a ampla repercussão orçamentária,
em especial em matérias tributárias, previdenciárias ou remuneratórias de
servidores públicos, muitas vezes se faz necessário um pagamento parcelado ao longo dos anos seguintes ao reconhecimento administrativo. Mas
esse parcelamento dependerá, sempre, de uma adequada fundamentação,
17
18

Exemplo desses mecanismos: artigos 543-A, 543-B e 543-C, todos do Código de Processo Civil; e
artigos 14, §§ 4º e 9º, e 15 da Lei 10.259/2001
Art. 4º, VI e XII; art. 28, II; e art. 43, todos da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
arts. 1º e 4º da Lei 9.469/1997.
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a fim de que se possa verificar a necessidade e razoabilidade do número de
parcelas e do prazo fixado.
De outro lado, a adoção da interpretação ao final assentada na jurisprudência merece tratamento adequado quanto a seus efeitos sobre
a prescrição das pretensões dos cidadãos. Nesses casos, não se trata de
reconhecimento do direito pelo credor a indicar uma renúncia do prazo
prescricional, mas sim de mecanismo pelo qual a Administração Pública dialoga com a jurisprudência consolidada, assumindo o entendimento
ao final adotado pelo órgão jurisdicional competente. Parece ser este um
dos pontos mais fortes de resistência a esse diálogo, pois, de fato, seria
desinteressante à Administração Pública o acertamento de seu comportamento segundo o parâmetro ao final estabelecido pelo Poder Judiciário,
se isso, em contrapartida, levasse ao aumento do passivo daí decorrente,
desconsiderando-se toda e qualquer prescrição, independentemente da
conduta do titular do direito lesado19.
Trata-se de diálogo que ainda está em sua fase inicial e que demanda,
de todos os envolvidos, uma melhor compreensão da situação, envolvendo
questões multitudinárias decorrentes de conduta adotada pela Administração Pública a atingir milhares de cidadãos, bem como da abertura a saídas
menos ortodoxas para a restauração da legalidade. Mesmo porque o inciso
LXXXVIII do art. 5º da Constituição exige, de todos os atores, um comprometimento permanente, para que a tutela jurisdicional seja efetiva e tempestiva,
o que é indispensável para a própria concretização dos direitos fundamentais
previstos na Constituição.  
Sem um diálogo entre a função administrativa e a jurisdicional,
continuaremos a alimentar um Judiciário abarrotado de causas de mesmo
conteúdo e para as quais já há jurisprudência consolidada em determinado
sentido, o que retira a sua capacidade para pacificar novos litígios, definindo, de forma rápida, a interpretação a ser adotada diante de relevantes
conflitos sociais.  
19

Se, por um lado, o reconhecimento administrativo da jurisprudência e, por consequência, da ilegalidade cometida, não seria causa suficiente para se reconhecer a renúncia do prazo prescricional, de outro, isso não poderia prejudicar ou afastar a interrupção ou suspensão desse prazo
prescricional, desde que configurada alguma hipótese legal (arts. 197 a 204 do Código Civil de
2002) por força do comportamento do titular do direito lesado.    
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O novo CPC e as tutelas de urgência
Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira1

As tutelas de urgência destinam-se a assegurar a eficácia e a utilidade
do processo principal (tutela cautelar) ou mesmo antecipar o resultado final
do processo (tutela satisfativa). A morosidade na tramitação processual
reclama o apego a instrumentos capazes de trazer resultados práticos e
imediatos em face do transcurso do tempo. Em duas palavras, são provimentos provisórios que conservam ou antecipam o direito da parte antes
da sentença ou do acórdão.
Há várias classificações na doutrina acerca das tutelas de urgência,
destacando-se o clássico desdobramento entre tutelas cautelares e antecipatórias. As cautelares são instrumentais, requeridas para assegurar a eficácia e
utilidade do processo (caráter conservativo), ao passo que as antecipatórias
propõem-se, como o nome sugere, a antecipar os efeitos práticos do provimento definitivo (caráter satisfativo). De qualquer sorte, o objetivo comum
de todas é arrefecer os males causados pelo decurso do tempo no processo.
Caminha o novo Código de Processo Civil, inspirado no princípio
da razoável duração do processo, na instituição de um regime único para
tutelas de urgência, considerando, sobretudo, as características similares
comuns a tais provimentos. Nesse sentido, o atual projeto elimina o Livro
III do atual Código, que trata do processo cautelar. As tutelas de urgência
são tratadas na parte geral. A doutrina denomina esse tratamento uniforme
de teoria unitária.
Este enquadramento da tutela cautelar e da tutela antecipada (satisfativa) em um mesmo instituto chamado tutela de urgência tem merecido
acerbas críticas, uma vez que procura, sob a batuta da objetividade, se não
igualar, pelo menos enfeixar no mesmo locus normativo institutos heterogêneos. Diz-se que o legislador reformista concebeu a tutela antecipada com
premissas diferençadas da cautelar; por sua vez, propondo-se a simplificar
mais ainda, assegurou a fungibilidade, permitindo ao juiz valer-se do pro1
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vimento antecipatório quando pedido cautelar ou vice-versa (via dupla).
Enfim, dotou os institutos de um pragmatismo sem precedentes.
Pretender, porém, introduzi-los na mesma chancela jurídica é um salto muito alto e desmerece todo um arcabouço sistêmico processual, asseveram alguns processualistas. Não se ignoram as diferenças desses provimentos
de urgência, com seus bem definidos matizes conceituais. Por outro lado, é
chegada a hora de assimilarmos menos a nomenclatura e sofisticados raciocínios jurídicos e nos preocuparmos mais com o não perecimento e a efetiva
proteção (tutela) ao direito material. A experiência dos Juizados Especiais,
com seu simplificado procedimento, pode servir de modelo à codificação
processual genérica. Podemos importar, sim, de nossos próprios microssistemas processuais, os ritos e institutos que deram certo, sobretudo quando
encontram o equilíbrio entre a técnica e a inteligibilidade do homem médio.
Dir-se-á também que será dado ao juiz um poder geral de cautelar
mais ativo, conferindo-lhe a devida adequação do provimento de urgência.  
Isto porque a previsão abstrata do requisito da plausibilidade tanto para
cautelar quanto para antecipação de tutela ensejará uma aferição assaz discricionária pelo julgador. É certo que, como atualmente, veremos decisões
liminares no mínimo singulares, para não dizer teratológicas, mas existem os
mecanismos de contracautela para corrigir eventuais equívocos da análise
superficial primária.
Volvemos a algumas novidades do anteprojeto.
A possibilidade de a tutela ser requerida antes ou no curso do processo, de o juiz determinar medidas adequadas quando houver fundado
receio de uma parte causar grave lesão à outra, ou mesmo de excepcionalmente conceder de ofício as medidas de urgência, são apenas algumas das
importantes inovações.
A celeridade proclamada no texto constitucional também deve se
harmonizar com a simplificação e redução de categorias jurídicas.
O art. 278 do projeto do novo CPC sintetiza muito bem esse ideário,
com uma redação que trata do poder geral de urgência, no qual o juiz poderá
tomar medidas conservativas ou satisfativas.
A redação do art. 283 do projeto do novo CPC também é movida
pela clareza e objetividade, atributos que devem ser enaltecidos. Nele estão
os requisitos para a concessão de tutelas de urgência, contemplando tanto
providências garantidoras quanto satisfativas do direito material. Eis o fra208
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seado legal: “Art. 283. Para a concessão de tutela de urgência, serão exigidos
elementos que evidenciem a plausibilidade do direito, bem como a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação”.
Ao reunir, no mesmo dispositivo, a disciplina geral das tutelas de urgência e, por conseguinte, extinguir o processo cautelar, promove o legislador
a efetiva simplificação dos requisitos autorizadores das tutelas de urgência.
Em síntese, tanto para tutela satisfativa, como para a cautelar, é suficiente a
plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
A tutela de evidência também não escapou do tratamento normativo,
caracterizando-a: a) quando houver abuso de direito de defesa ou manifesto
propósito protelatório do requerido; b) quando um dos pedidos cumulados
ou parcela deles for incontroversa; c) no caso de inicial guarnecida com
prova irrefutável do direito do autor; d) quando a matéria for unicamente
de direito e fundada em precedentes consolidados em demandas repetitivas
ou súmulas vinculantes (art. 285).
A tutela de evidência distingue-se das outras tutelas de urgência,
porque independe de urgência. Acertou o projeto ao dar um tratamento
normativo diferenciado, na linha dos parâmetros construídos pela doutrina.
Arremato. O anteprojeto do novo CPC, no que se refere às tutelas de
urgência, ressalvadas eventuais inconsistências que haverão de ser corrigidas
no debate acadêmico e nos tribunais, revela-se alvissareiro.  Nenhum texto
legal é perfeito e acabado. A proposta de simplicidade, celeridade e disciplina
uniforme e ordenada desse tema no novo Código, a meu sentir, caminha no
sentido de tornar mais funcional e objetiva a prestação jurisdicional.
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Breves considerações a respeito da penhora de dinheiro
Marcelo Rebello Pinheiro1

1 Introdução
O presente artigo tem como escopo o estudo referente à penhora on-line, ou seja, a penhora de dinheiro, que pode ser em depósito ou aplicação
financeira.
O art. 655-A do Código de Processo Civil, que foi acrescentado
pela Lei 11.382/2006, incorporou ao processo civil a possibilidade de
penhora de dinheiro por meio eletrônico. Vejamos o teor do citado dispositivo legal:

Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará
à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por
meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do
executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade,
até o valor indicado na execução.

No intuito de conferir efetividade à penhora on-line, o Banco
Central do Brasil desenvolveu o sistema conhecido por BACENJUD, por
meio do qual o magistrado determina o bloqueio de ativos financeiros
do executado, utilizando-se de senha pessoal disponibilizada pelo gestor
do sistema.
Trata-se de mecanismo de fácil manuseio, que representou importante avanço na efetividade da jurisdição no processo de execução e na fase de
cumprimento de sentença. Ressalte-se, ainda, que a pesquisa sobre os ativos
financeiros do executado é feita em todas as instituições bancárias do país,
sendo que o magistrado gasta menos de um minuto para tanto.
É, sem dúvida, merecedor de aplausos o desenvolvimento de tal sistema, o qual revolucionou o processo de execução na árdua tarefa de encontrar
bens em nome dos devedores.
1
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No entanto, muitos devedores já estão cientes desta poderosa tecnologia colocada à disposição do Poder Judiciário e, sendo assim, sacam os
valores de suas contas e aplicações assim que recebem as citações nos processos executórios. De fato, tem sido muito comum nas pesquisas encontrar
saldo zero ou valor ínfimo, frustrando-se a efetividade do sistema.

A primeira questão jurídica que se coloca é se o magistrado pode
determinar o bloqueio pelo sistema BACENJUD antes da citação do executado. Há divergência sobre tal ponto, uma vez que, segundo a corrente que
não admite essa hipótese, seria incabível o bloqueio na mera suposição de
que o executado esvaziaria sua conta ou aplicação assim que recebesse o
mandado citatório.

No entanto, filio-me à corrente que admite o bloqueio de ativos financeiros antes da citação do executado, tendo como fundamento legal o
art. 798 do Código de Processo Civil, o qual confere ao magistrado o poder
geral de cautela “quando houver fundado receio de que uma parte, antes
do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”. Nesse sentido, vejamos decisão recente proferida pelo Tribunal
Regional Federal da 2ª Região:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE (BACENJUD) ANTES DA
CITAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ.

O poder de cautela geral do juiz de 1º grau, antecipando ou não tutelas — exercido de maneira fundamentada —, deve ser prestigiado.
Com base no art. 798 do CPC e mesmo antes da citação, o juiz pode
determinar a penhora on line. A jurisprudência dos Tribunais pátrios
aponta a desnecessidade da pesquisa prévia de bens para a utilização
da penhora on line, justamente em atenção ao disposto nos artigos 655
e 655-A do CPC. Com relação à possibilidade de que eventuais valores
depositados na conta do apelante sejam impenhoráveis (artigo 649, IV,
do CPC), é ônus do recorrido comprovar tal situação. Apelação desprovida (TRF2, Sexta Turma, relator  desembargador federal Guilherme
Couto, AC  201151010154123, e-DJ de 07/05/2012).  

Sobre o mesmo tema, é importante analisar os efeitos do bloqueio
ou não em relação ao exequente e ao executado. Destaca-se, inicialmente,
que o bloqueio na conta do executado não lhe traz consquências drásticas,
haja vista que o bloqueio não significa a perda do valor, mas apenas sua
indisponibilidade, a qual poderá ser revogada posteriormente se for cons212
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tatada causa impeditiva de bloqueio, como, por exemplo, alguma hipótese
de impenhorabilidade ou eventual irregularidade no processo de execução.
Por outro lado, se não for efetuado o bloqueio antes da citação e o
executado proceder ao esvaziamento da sua conta ou aplicação, o dano ao
exequente será irreversível, pois, em muitos casos, o executado não dispõe
de outros bens para garantir a dívida, além do que, se houver bens, será necessário um demorado e complexo procedimento de expropriação do bem
(penhora, avaliação, leilão e arrematação).
Logo, diante dos argumentos acima alinhavados, defendo ser possível
o bloqueio de ativos financeiros do executado antes da efetivação da citação.
Após introduzir o polêmico tema referente à penhora de dinheiro,
nos próximos tópicos, abordaremos alguns limites a tal instituto, notadamente no que diz respeito à impenhorabilidade prevista no art. 649, IV e X,
do Código de Processo Civil.

2		 A penhora de dinheiro e seus limites

O primeiro ponto a ser abordado neste tópico se refere à necessidade
ou não de o exequente ter de fazer diligências prévias para tentar encontrar bens antes de requerer o bloqueio de ativos financeiros por meio do
BACENJUD.
Trata-se de questão já superada no âmbito jurisprudencial, o qual
sedimentou o entendimento de que, em período pretérito à vigência da Lei
11.382/2006, o exequente tinha a obrigação de comprovar que exauriu todas
as diligências possíveis no intuito de encontrar bens do executado e, somente
se frustradas tais tentativas, é que seria possível a penhora de dinheiro em
conta-corrente ou aplicação. Desse modo, a partir da vigência da citada lei
ordinária, tornou-se prescindível a exaustiva procura prévia por bens do
executado.
Vejamos o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca desta questão de direito intertemporal:
[...] 8. Nada obstante, a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a
dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC), tornando-se prescindível
o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora on line (artigo 655-A, do CPC).
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9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do CTN (que cuida da
decretação de indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado) e os artigos 655 e 655-A, do CPC (penhora de dinheiro em depósito
ou aplicação financeira) é superada com a aplicação da Teoria pós-moderna do Dialógo das Fontes, idealizada pelo alemão Erik Jayme e
aplicada, no Brasil, pela primeira vez, por Cláudia Lima Marques, a fim
de preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor
e o novo Código Civil.

10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo das Fontes, as normas
gerais mais benéficas supervenientes preferem à norma especial (concebida para conferir tratamento privilegiado a determinada categoria),
a fim de preservar a coerência do sistema normativo.
11. Deveras, a ratio essendi do artigo 185-A, do CTN, é erigir hipótese
de privilégio do crédito tributário, não se revelando coerente “colocar
o credor privado em situação melhor que o credor público, principalmente no que diz respeito à cobrança do crédito tributário, que deriva
do dever fundamental de pagar tributos (artigos 145 e seguintes da
Constituição Federal de 1988)” (REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008,
DJe 05.11.2008).

12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com
os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exeqüente.
13. À luz da regra de direito intertemporal que preconiza a aplicação
imediata da lei nova de índole processual, infere-se a existência de dois
regimes normativos no que concerne à penhora eletrônica de dinheiro
em depósito ou aplicação financeira: (i) período anterior à égide da
Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006 (que obedeceu a vacatio legis
de 45 dias após a publicação), no qual a utilização do Sistema BACEN-JUD pressupunha a demonstração de que o exeqüente não lograra
êxito em suas tentativas de obter as informações sobre o executado e
seus bens; e (ii) período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006
(21.01.2007), a partir do qual se revela prescindível o exaurimento de
diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora eletrônica de
depósitos ou aplicações financeiras [...] (STJ, Primeira Seção, relator
ministro Luiz Fux, Resp 1184765, e-DJ de 03/12/2010).

Outro aspecto interessante a ser desnudado diz respeito à possibilidade ou não de o magistrado determinar, de ofício, o bloqueio de ativos
financeiros do executado.
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Sobre a questão, o art. 655-A é expresso ao dizer que o bloqueio depende de requerimento da parte, não cabendo ao magistrado determinar de ofício.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. BACEN JUD.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO
DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-A DO CPC.
Nos termos do art. 655-A do CPC, a constrição de ativos financeiros da
executada, por meio do Sistema Bacen Jud, depende de requerimento
expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo
magistrado. Precedentes. Agravo regimental improvido (STJ, Segunda
Turma, relator ministro Humberto Martins, AgRg no AResp 48136,
e-DJ de 19/12/2011).

É importante destacar, ainda, que há limites legais à penhora de dinheiro, previstos no art. 649, IV e X, in verbis:

Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no 3º deste artigo;
X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada
em caderneta de poupança;

Preliminarmente, é mister ressaltar que a vedação prevista no art.
649, IV, do CPC, não se aplica quando a penhora tiver como objeto o pagamento de pensão alimentícia. É o que dispõe claramente o § 2º do art. 649
do CPC: “O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso
de penhora para pagamento de prestação alimentícia”.
Note-se que o texto aprovado no Congresso Nacional previa que parte
do valor mensal percebido pelo executado poderia ser penhorado, nos termos
do § 3º do art. 649. Ocorre, no entanto, que tal dispositivo foi vetado pelo
presidente da República. Vejamos o que previa tal texto vetado:
Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, será considerado penhorável até 40% (quarenta por cento) do total recebido mensalmente
acima de vinte salários mínimos, calculados após efetuados os descontos de imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária
oficial e outros descontos compulsórios.
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No que tange ao veto acima mencionado, é importante fazer algumas
considerações.
Preambularmente, não podemos esquecer que a razão de ser da impenhorabilidade dos bens tem esteio constitucional, notadamente no princípio
da dignidade da pessoa humana. Ou seja, o legislador ordinário considerou
alguns bens impenhoráveis, no intuito de preservar a sobrevivência do executado, bem como para que este mantenha alguns bens necessários ao desenvolvimento de seu labor. Assim, conforme já dito, o desiderato do art. 649
e também da Lei 8.009/1990 foi preservar a dignidade da pessoa humana.
Nessa esteira, o legislador ordinário aprovou o § 3º do art. 649, que
possibilitou a penhora de até 40% do valor recebido mensalmente pelo executado acima de 20 salários-mínimos, calculados após efetuados os descontos
de imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária oficial e
outros descontos compulsórios.
Considerando que o valor do salário-mínimo atual é de R$ 678,00
(seiscentos e setenta e oito reais), verificamos que 20 salários-mínimos
correspondem a R$ 13.560,00 (treze mil, quinhentos e sessenta reais). Na
linha do dispositivo vetado, seria possível penhorar apenas 40% do valor
que sobejar R$ 13.560,00. Sem qualquer esforço interpretativo, é evidente
concluir que tal dispositivo assegurou, com larga folga, a dignidade da pessoa
humana do executado.
Assim, o veto a tal dispositivo é inexplicável e atenta drasticamente
contra o direito do exequente, que, inclusive, pode ser um cidadão que dependa do valor executado para sobreviver, ou uma empresa que precise de
tal valor para viabilizar um empreendimento, ou até mesmo o Poder Público
(execução fiscal), que depende de tal valor para viabilizar políticas públicas
que atendam ao direito à saúde, à educação etc.
Sobre o tema em destaque, vale conferir as críticas formuladas pelo
professor Daniel Amorim Assumpção Neves ao veto do presidente da República ao § 3º do art. 649 do Código de Processo Civil:
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de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios são impenhoráveis
porque ligados à própria subsistência do executado e de sua família.
A justificativa para tal impenhorabilidade reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e futura expropriação
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significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade
do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que
tange a necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação,
vestuário, educação, saúde etc.
Dentre todos os ordenamentos estrangeiros estudados parece que a
previsão mais adequada é aquela contida na Ley de Enjuiciamiento
Civil da Espanha. Leva em consideração a garantia mínima já que torna
absolutamente impenhorável um valor teto (claro que no Brasil seria
irrisório fixar tal teto tão-somente um salário mínimo) e considera
também o valor do salário e dos vencimentos, aumentando a percentagem de penhorabilidade conforme o aumento do valor dos ganhos do
executado. Preserva-se, dessa forma, um mínimo para a sobrevivência
do executado, mas ao mesmo tempo entrega-se a prestação jurisdicional pleiteada pelo exeqüente. Todos os interesses são preservados, é
claro que com certo sacrifício do executado, que como já se teve oportunidade de asseverar é conseqüência natural do processo executivo.
Era nesse sentido a ponderada modificação constante no Projeto de Lei
do qual adveio a Lei 11.382/06, que passava a prever a impenhorabilidade absoluta dos ganhos do trabalho do executado até 20 salários
mínimos, sendo penhorável 40% do excedente a esse valor. Observem-se dois pontos fundamentais: a garantia de impenhorabilidade de alto
valor, atualmente de R$ 7.000,00, e a penhorabilidade parcial do excedente a esse considerável valor. Como se pode notar, uma modificação
preocupada com a dignidade humana, mas também preocupada com
a necessária satisfação do direito de crédito do exeqüente.
Infelizmente assim não entendeu o Presidente da República, que aparentemente preservando a dignidade humana do executado — na realidade mantendo o exagero dessa proteção — vetou a modificação
legislativa [...]2.

Diante da crítica acima exposta, convém analisarmos a mensagem
de veto ao referido dispositivo:

O Projeto de Lei quebra o dogma da impenhorabilidade absoluta de
todas as verbas de natureza alimentar, ao mesmo tempo em que corrige
discriminação contra os trabalhadores não empregados ao instituir
impenhorabilidade dos ganhos de autônomos e de profissionais libe-

2

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Injustificados vetos presidenciais à Lei 11.382/06. Disponível
em: <http://www.professordanielneves.com.br/artigos/201011151759350.vetospresidenciaveis.
pdf>. Acessado em: 26 de abril de 2013.
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rais. Na sistemática do Projeto de Lei, a impenhorabilidade é absoluta
apenas até vinte salários mínimos líquidos. Acima desse valor, quarenta
por cento poderá ser penhorado.

A proposta parece razoável porque é difícil defender que um rendimento líquido de vinte vezes o salário mínimo vigente no País seja
considerado como integralmente de natureza alimentar. Contudo, pode
ser contraposto que a tradição jurídica brasileira é no sentido da impenhorabilidade, absoluta e ilimitada, de remuneração. Dentro desse
quadro, entendeu-se pela conveniência de opor veto ao dispositivo
para que a questão volte a ser debatida pela comunidade jurídica e
pela sociedade em geral.

É interessante verificar que, na mensagem de veto, há nítida concordância com o texto legal, mas foi vetado apenas por ter quebrado com
a tradição jurídica brasileira no sentido da impenhorabilidade, absoluta e
ilimitada, da remuneração. Ressaltou, ainda, a necessidade de haver nova
discussão acerca do tema.

Após a leitura da mensagem de veto, reforço as críticas acima expendidas, pois o chefe do Poder Executivo demonstrou uma excessiva preocupação com o devedor que ganha alta remuneração, descurando-se do
interesse do credor, que, muitas vezes, está a depender do valor executado
para poder sobreviver dignamente. É interessante e, ao mesmo tempo, triste
que a tradição jurídica brasileira tenha um cuidado excessivo com o devedor.
Destaca-se, por fim, que o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional foi
extremamente cauteloso ao resguardar o devedor, não havendo nenhuma
razão aceitável na mensagem de veto.
Dentro desse contexto, note-se que cabe ao executado o ônus de provar que o valor penhorado enquadra-se na vedação prevista no art. 649 do
CPC. É o que prevê o art. 655, § 2º, do CPC: “Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente referem-se à hipótese
do inciso IV do caput do art. 649 desta lei ou que estão revestidas de outra
forma de impenhorabilidade”.

Na esteira do que preceitua o art. 649, IV, do CPC, também se revelam
impenhoráveis os honorários advocatícios contratuais e sucumbências recebidos pelo patrono da parte vencedora, haja vista que referido dispositivo
considerou como impenhoráveis os honorários percebidos por profissional
liberal. Nesse sentido:
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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO DE CARÁTER
ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
1. Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais possuem
natureza alimentar. Divergência jurisprudencial, antes existente
neste Tribunal, dirimida após o julgamento do REsp n. 706.331PR pela
Corte Especial. Entendimento semelhante externado pelo Excelso
Pretório (RE 470.407, relator ministro Marco Aurélio).
2. Reconhecido o caráter alimentar dos honorários advocatícios, tal
verba revela-se insuscetível de penhora.
3. A Lei 11.382/2006, ao dar nova redação ao inc. IV do art. 649 do
CPC, definiu como absolutamente impenhoráveis os honorários do
profissional liberal.
4. Recurso especial não-provido (STJ, Segunda Turma, relator  ministro
Mauro Campbell, Resp 865469, e-DJ de 22/08/2008).

Na mesma linha e com espeque no art. 649, IV, do CPC, também são
consideradas impenhoráveis as verbas rescisórias trabalhistas de caráter
salarial, uma vez que são valores que deveriam ter sido pagos na vigência
do contrato do trabalho, não devendo perder a natureza salarial apenas por
ser paga em momento posterior por determinação judicial. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CARÁTER SALARIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 649, IV DO
CPC. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. É inadmissível a penhora dos valores recebidos a título de verba
rescisória de contrato de trabalho e depositados em conta corrente
destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário),
ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos,
no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito.
2. Ademais, o Tribunal a quo concluiu, com base nas provas dos autos,
que a natureza dos valores penhorados é salarial. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do conjunto
probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial não conhecido (STJ,
Quarta Turma, relator  min.istro Luis Felipe Salomão, Resp 978689,
e-DJ de 24/08/2009).

Outra discussão relevante diz respeito à possibilidade de penhorar a
totalidade do valor quando se tratar de conta-corrente conjunta. É preciso
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observar que, de acordo com o art. 267  do Código Civil, a conta conjunta
seria um caso de solidariedade ativa, de modo que os dois correntistas são
credores da totalidade da conta, não havendo óbice, portanto, à penhora do
valor integral da conta-corrente. Nesse sentido:  

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CONTA CORRENTE CONJUNTA. TERCEIRO NA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE SE
PENHORAR A TOTALIDADE DA CONTA CORRENTE.
1. No caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de
todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode
ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos
correntistas seja responsável pelo pagamento do tributo.
2. Se o valor supostamente pertence somente a um dos correntistas
— estranho à execução fiscal — não deveria estar nesse tipo de conta,
pois nela a importância perde o caráter de exclusividade.
3. O terceiro que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, admite
tacitamente que tal importância responda pela execução fiscal. A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes
no instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário.
4. In casu, importante ressaltar que não se trata de valores referentes
a “vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos
de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal”, previstos como impenhoráveis pelo art. 649,
IV, do Código de Processo Civil, inexistindo óbice para a penhora da
conta corrente conjunta. Recurso especial improvido (STJ, Segunda
Turma, relator ministro Humberto Martins, Resp 1229329, e-DJ de
29/03/2011).

Assim, conforme já verificado acima, a Lei 11.382/2006 operou uma
profunda modificação no processo executivo ao prever a penhora preferencial do dinheiro independentemente da procura exaustiva de outros bens.
Trata-se, na verdade, de uma ruptura em relação ao sistema anterior que
produziu efeitos significativos para a efetividade do processo executivo.

3 Conclusão

Após analisarmos a penhora on-line e seus limites, podemos enfatizar
o que já pontuamos no início, ou seja, trata-se de importante avanço legal
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e tecnológico, o qual teve como principal objetivo a facilitação ao credor na
difícil tarefa de encontrar bens do executado e, por consequência, trouxe
mais efetividade à jurisdição.  
A penhora de dinheiro, conforme analisado anteriormente, tem limites previstos em lei, como os destacados no art. 649,  IV e X, do CPC. Podemos
concluir, por outro lado, sem nenhum extremismo, que o veto presidencial
ao art. 649, § 3º, do CPC é totalmente absurdo, mormente se analisarmos
sua mensagem, a qual não trouxe elemento algum razoável que justificasse
tal veto.
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Comentários às competências cíveis da Justiça Federal
Márcio André Lopes Cavalcante1

1 Noções gerais sobre a competência da Justiça Federal
A competência da Justiça Federal vem prevista nos arts. 108 e 109 do
Texto Constitucional. No art. 109, estão elencadas as competências dos juízes
federais, ou seja, a competência da Justiça Federal de 1ª instância. O art. 108,
por sua vez, define as competências da Justiça Federal de 2ª instância, isto
é, dos tribunais regionais federais.
No âmbito cível, a competência da Justiça Federal é constitucional e
taxativa (DIDIER, 2013, p. 193). Significa dizer que as competências cíveis
da Justiça Federal são previstas unicamente na Constituição Federal e que
a legislação infraconstitucional não poderá ampliá-las. “A lei ordinária não
tem a força de ampliar a enumeração taxativa da competência da Justiça
Federal estabelecida no art. 109, I, da CF/88” (EDcl no AgRg no CC 89.783/
RS, relator ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
09/06/2010).
No que tange à matéria penal, a Constituição também elencou as
competências da Justiça Federal, mas ressalvou, no art. 109, VI, que, nos
crimes contra o sistema financeiro e contra a ordem econômico-financeira,
a legislação ordinária irá determinar as hipóteses em que a competência
para julgamento será federal.
Como explica Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (2010, p. 54-55):
A competência da Justiça Federal é taxativa e vem elencada numerus
clausus na Constituição da República, arts. 108 e 109, não comportando
a ampliação das hipóteses previstas por norma infraconstitucional.
Permite-se, apenas, na esfera penal, com fulcro no inciso VI do art.
109, que a lei determine os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira que devam ser da competência da Justiça
Federal.

1

Juiz federal substituto.
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Desse modo, com exceção da hipótese do inciso VI, acima mencionado, se uma norma infraconstitucional criar, alterar ou reduzir competência
prevista nos demais incisos do art. 109 da CF/1988, haverá manifesta inconstitucionalidade, conforme já decidiu o STF: ADI 2.473-MC, relator ministro
Néri da Silveira, julgado em 13/09/2001.
Outra característica da competência da Justiça Federal é que ela é
absoluta, pelo fato de estar prevista expressamente na Constituição, de forma
que não pode ser prorrogada por vontade das partes e seu desatendimento
ensejará nulidade absoluta.
No presente estudo, iremos analisar as competências cíveis da Justiça Federal de 1ª instância, previstas nos diversos incisos do art. 109 da
CF/1988.

2 Inciso I do art. 109

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;

Trata-se de competência estabelecida em função da pessoa (ratione
personae).
Conforme se depreende do mencionado inciso, todas as vezes em que
algum órgão, autarquia, fundação ou empresa pública da União intervier em
um processo, este será de competência da Justiça Federal, salvo nos casos
de falência, acidentes de trabalho e das demandas sujeitas à Justiça Eleitoral
e à Justiça do Trabalho.
2.1 Entidade autárquica federal

“Entidade autárquica” deve ser entendida como uma expressão genérica, que abrange tanto as causas envolvendo autarquias como também
fundações. Logo, as demandas que tiverem por parte uma fundação federal
serão julgadas pela Justiça Federal.
As chamadas “agências reguladoras” possuem a natureza jurídica de
“autarquias sob regime especial”. Logo, se a causa envolver agência reguladora federal (exs.: Anatel, Aneel, Antaq), a competência será da Justiça Federal.
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Vale a lembrança feita por DIDIER JUNIOR (2013, p. 194), no sentido
de que, se a intervenção da agência reguladora no processo ocorrer apenas
na qualidade de amicus curiae, não haverá deslocamento da competência
para a Justiça Federal, considerando que o amicus não é parte. Em suma, o
feito somente será levado para a Justiça Federal no caso de intervenção da
agência reguladora se esta atuar na causa como autora, ré, assistente ou opoente: Súmula vinculante 27-STF: “Compete à Justiça Estadual julgar causas
entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando
a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem opoente”.
Os Conselhos de Fiscalização Profissional (exs.: Crea, CRM, Coren,
CRO, CRC etc.) também são autarquias federais, de forma que as suas demandas são de competência da Justiça Federal. A Súmula 66 do STJ reforça
este entendimento: “Compete à Justiça Federal processar e julgar execução
fiscal promovida por Conselho de fiscalização profissional”.
2.2 OAB

Sempre se entendeu que as causas que envolviam a OAB eram de
competência da Justiça Federal. Isso porque a OAB, por ser um conselho profissional, era classificada pela doutrina como sendo uma autarquia federal.
Ocorre que o STF, ao julgar a ADI 3026/DF (08/06/2006), afirmou
que a OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União (não é
uma autarquia federal). Para o Supremo, a OAB é um “serviço público independente”, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes
no direito brasileiro.
Com base nesta decisão, surgiram respeitáveis opiniões defendendo
que a competência para julgar as causas envolvendo a OAB não deveria mais
ser da Justiça Federal, já que a Ordem não seria órgão, autarquia ou fundação
federal. Desse modo, não se enquadraria no art. 109, I, da CF/1988.
A questão chegou até o STJ em um caso no qual foi impetrado mandado de segurança contra o presidente da subseção da OAB/AP. De quem é
a competência para julgar esse writ? A Segunda Turma do STJ entendeu que
continua sendo competência da Justiça Federal (AgRg no REsp 1.255.052-AP,
relator ministro Humberto Martins, julgado em 06/11/2012). O ministro
relator Humberto Martins considerou que, de fato, a OAB não pode ser classificada como autarquia federal por conta da decisão do STF. No entanto,
as funções desempenhadas pela OAB possuem natureza federal, uma vez
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que foram delegadas pela União, por meio da lei, para serem exercidas pela
Ordem. As finalidades da OAB estão previstas no art. 44 da Lei 8.906/1994.
Segundo o ministro Humberto Martins,

[...] as funções desempenhadas pela OAB possuem natureza federal.
Não há como conceber que a defesa do Estado Democrático de Direito,
dos Direitos Fundamentais etc. e a regulação profissional dos advogados constituam atribuições delegadas pelos Estados Membros.
Portanto, o presidente da seccional da OAB exerce função delegada federal, motivo pelo qual, a competência para o julgamento do mandado
de segurança contra ele impetrado é da Justiça Federal (STJ. AgRg no
REsp 1.255.052-AP).

Desse modo, pelo menos no que tange ao mandado de segurança
impetrado contra presidente de seccional da OAB, a Segunda Turma do STJ
firmou posição no sentido de que se trata de competência da Justiça Federal.

Após o julgamento da ADI 3026/DF, o STF ainda não se debruçou
sobre a definição da competência para julgar causas envolvendo a OAB. O
tema, no entanto, será em breve submetido ao Plenário da Corte, tendo em
vista que já foi considerado como de repercussão geral (RE 595332 RG,
relator ministro Marco Aurélio, julgado em 18/03/2010).
2.3 Sociedades de economia mista não estão incluídas no inciso I

As sociedades de economia mista, ainda que mantidas pela União,
não são julgadas pela Justiça Federal. Houve uma opção do constituinte de
não incluir tais empresas estatais no rol do art. 109 da CF/1988. Justamente
por isso, as causas envolvendo o Banco do Brasil (sociedade de economia
mista que conta com a participação majoritária da União) são julgadas pela
Justiça estadual.
Sobre esse tema existem três enunciados de súmula do STF:

Súmula 508-STF: Compete à justiça estadual, em ambas as instâncias,
processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil, S.A.
Súmula 517-STF: As sociedades de economia mista só têm foro na
justiça federal, quando a União intervém como assistente ou opoente.
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2.4 Ministério Público Federal
A simples presença do MPF na lide faz com que a causa seja da Justiça
Federal? Em outras palavras, todas as ações propostas pelo Parquet federal
serão, obrigatoriamente, julgadas pela Justiça Federal? Há divergência sobre
o tema entre o STF e o STJ:

O Supremo Tribunal Federal assentou que a circunstância de figurar
o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para
determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide.
(RE 596836 AgR, relatora ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma,
julgado em 10/05/2011.)

Logo, se o MPF e o MPE ajuízam uma ação civil pública, em litisconsórcio ativo, esta será de competência da Justiça estadual, caso não se verifique
nenhum dos casos previstos no art. 109 da CF/1988.
No STJ, no entanto, prevalece o entendimento de que o MPF é um
órgão da União. Dessa feita, a sua simples presença na relação jurídica processual faz com que a causa seja de competência da Justiça Federal (competência ratione personae), consoante o art. 109, I, da CF/1988 (CC 112.137/
SP, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
24/11/2010). “Figurando o Ministério Público Federal, órgão da União, como
parte na relação processual, a um juiz federal caberá apreciar a demanda,
ainda que seja para dizer que não é ele, e sim o Ministério Público Estadual,
o que tem legitimidade para a causa” (REsp 440.002/SE, DJ 06/12/2004).
No mesmo sentido: AgRg no CC 107.638/SP, relator ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28/03/2012.
2.5 Demandas contra o CNJ e CNMP

A CF/1988 prevê, em seu art. 102, I, r, que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente “as ações contra o Conselho
Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.
A jurisprudência do STF, no entanto, confere interpretação estrita
a esse dispositivo, de forma que somente competem ao STF as demandas
em que o próprio CNJ ou CNMP — que não possuem personalidade jurídica
própria — figurarem no polo passivo. É o caso de mandados de segurança,
habeas corpus e habeas data contra os conselhos.
No caso de serem propostas ações ordinárias para impugnar atos do
CNJ e CNMP, quem irá figurar como ré no processo é a União, já que os con227
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selhos são órgãos federais. Logo, tais demandas serão julgadas pela Justiça
Federal de 1ª instância, com base no art. 109, I, da CF/1988. Nesse sentido:
AO 1.718, relatora ministra Rosa Weber, decisão monocrática, julgamento
em 30/03/2012, DJE de 23/05/2012.
Resumindo: mandado de segurança, habeas corpus e habeas data
contra o CNJ e CNMP serão julgados pelo STF (art. 102, I, r). Na hipótese
de ações ordinárias, estas serão julgadas pelo juízo federal de 1ª instância
(art. 109, I).
2.6 Causas que são excluídas da Justiça Federal mesmo envolvendo
entes federais

Existem quatro hipóteses em que, mesmo havendo a presença de
órgãos, autarquias, fundações ou empresas públicas federais na lide, esta não
será de competência da Justiça Federal. Trata-se das demandas envolvendo:
a) falência, recuperação judicial ou insolvência civil: serão julgadas
pela Justiça Estadual. Mesmo que ocorra, por algum motivo, a intervenção
da União ou de suas entidades na lide, isso não deslocará a competência
para a Justiça Federal;
b) acidentes de trabalho: se a ação por acidente de trabalho for proposta contra o INSS, a competência será da Justiça Estadual. Se for intentada
contra o empregador, será julgada pela Justiça do Trabalho;
c) lides eleitorais: a competência será da Justiça Eleitoral;
d) lides trabalhistas: a competência será da Justiça do Trabalho.

3 Inciso II do art. 109

Aos juízes federais compete processar e julgar:

II – as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e
Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

Trata-se de competência estabelecida em função da pessoa.
Podem ser imaginadas quatro situações em que as causas serão de
competência da Justiça Federal, com base na previsão acima descrita:
a) Estado estrangeiro contra município brasileiro;
b) Estado estrangeiro contra pessoa (física ou jurídica) domiciliada
ou residente no Brasil;
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c) organismo internacional contra município brasileiro;
d) organismo internacional contra pessoa (física ou jurídica) domiciliada ou residente no Brasil.
Não interessam os polos em que estejam esses sujeitos, desde que
se trate de causa de um contra o outro.
Os organismos (ou organizações) internacionais são entidades criadas e compostas por Estados, por meio de tratado, para a realização de propósitos comuns (PORTELA, 2010, p. 143). Como exemplos, podemos citar o
FMI, a ONU, a OMS, o Bird, a Cruz Vermelha, entre outros.
Caso haja recurso contra as decisões proferidas nestas causas, o recurso é julgado pelo STJ (art. 105, II, c, da CF/1988), e não pelo TRF.
Duas observações finais:
1) apesar de o inciso II não fazer esta ressalva, se a lide versar sobre
relação de trabalho, a competência será da Justiça do Trabalho (e não da
Justiça Federal comum), por força do art. 114, I, da CF/1988. É o caso, por
exemplo, de uma reclamação trabalhista proposta por uma pessoa residente
em Brasília e que trabalhava na Embaixada da Colômbia;
2) quem julga as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o estado, o Distrito Federal ou o território? Trata-se
de competência do STF, nos termos do art. 102, I, e, da CF/1988.

4 Inciso III do art. 109

Aos juízes federais compete processar e julgar:

III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado
estrangeiro ou organismo internacional;

Trata-se de competência estabelecida em função da matéria.
Fredie Didier Júnior alerta, com acerto, que a interpretação deste
inciso deve ser restritiva. Se fôssemos considerá-lo literalmente, praticamente todas as causas seriam de competência da Justiça Federal, uma vez
que quase tudo pode encontrar fundamento em um tratado internacional.
Assim, para ser competência da Justiça Federal, com base neste inciso, é
preciso que a causa se funde exclusivamente em tratado ou contrato da
União com Estado estrangeiro ou organismo internacional (DIDIER JUNIOR,
2013, p. 202).
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As causas de que trata este inciso são raras. A doutrina, contudo,
encontra três exemplos:
• as demandas nas quais se discute a proteção do nome comercial
(são fundamentadas na Convenção de Paris de 1967);
• as ações de ressarcimento de danos causados por vazamento ocorrido em navio de petróleo (Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por danos causados por poluição de óleo);
• as ações de alimentos internacionais, ou seja, quando o alimentando
(credor) residir no exterior e o alimentante (devedor) morar no
Brasil. Esta demanda será processada pela Justiça Federal, na seção
ou subseção judiciária onde tiver domicílio o devedor. As regras
para esta ação estão fundadas na Convenção de Nova Iorque de
1956, promulgada pelo Decreto 56.826/1965 (DIDIER JUNIOR,
2013, p. 185).

5 Inciso V-A do art. 109

Aos juízes federais compete processar e julgar:

V-A – As causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste
artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional  45/2004)

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento
de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

5.1 O inciso V-A refere-se tanto a causas criminais como cíveis

Prevalece o entendimento de que o inciso V-A, ao mencionar a expressão “causas”, foi abrangente, de forma que este deslocamento de competência
pode ocorrer tanto em processos criminais como também em causas cíveis. Obviamente que é muito mais provável que isto se verifique em infrações penais.
Cumpre destacar também que o deslocamento de competência pode
ocorrer na fase pré-processual (durante inquérito policial ou inquérito civil, por exemplo) ou, então, após já ter sido ajuizada a ação. Ex: durante as
investigações para apurar determinado homicídio, o STJ entende que deve
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haver o deslocamento da competência, de sorte que este inquérito policial
passará à atribuição da Polícia Federal, sendo acompanhado pelo MPF e
pela Justiça Federal.
5.2 Noção geral, procedimento e requisitos

Tendo ocorrido um fato que, em tese, representa grave violação de
direitos humanos, o inciso V-A autoriza que o inquérito ou o processo que
apura as responsabilidades por este ilícito seja deslocado para o âmbito da
Justiça Federal, caso esteja tramitando na Justiça estadual. Trata-se de um
incidente de deslocamento de competência. A Justiça Federal, que, originalmente, não era competente para aquela causa, irá julgar a demanda, a fim
de assegurar que as obrigações assumidas internacionalmente pelo Brasil,
no sentido de defender os direitos humanos, não sejam descumpridas.
O incidente de deslocamento de competência é suscitado pelo procurador-geral da República e julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resolução 06/2006-STJ). Mesmo sem previsão legal, admite-se
a manifestação de amicus curiae neste procedimento (IDC 2/DF, julgado em
27/10/2010). Contra a decisão que autoriza ou nega o deslocamento, cabe
a interposição de recurso extraordinário no STF.
Com base na jurisprudência, podem ser apontados dois requisitos
para que o deslocamento da competência seja autorizado (IDC 1/PA, julgado
em 08/06/2005):
a) a existência de fato praticado com grave violação de direitos humanos, cuja competência para a apuração seja da Justiça estadual;
b) a demonstração concreta de risco de descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil, resultante
da inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições reais do
Estado-membro, por suas instituições, em proceder à devida persecução.
5.3 Inexistência de ofensa ao princípio do juiz natural

A previsão do inciso V-A foi objeto de inúmeras críticas e de duas
ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas por associações de magistrados estaduais (ADI 3.486 e ADI 2.493).
As três principais objeções apontadas são as seguintes: a) a inserção
do dispositivo em tela parte do pressuposto equivocado de que a Justiça
Federal teria maior capacidade e isenção para o julgamento da causa, o que
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não é uma verdade e ofende o princípio federativo; b) a expressão “grave
violação de direitos humanos” é muito genérica, o que faz com que a definição da competência fique ao juízo discricionário do procurador-geral da
República; c) haveria violação ao princípio do juiz natural.
As ações ainda não foram julgadas, mas penso que as críticas são
improcedentes.
Em primeiro lugar, o que motivou a inserção deste inciso não foi a
ideia de que o ramo judiciário federal estaria mais preparado e isento que
o estadual, até mesmo porque não é possível (nem producente) tal espécie
de comparação. O Poder Judiciário, em última análise, é feito por pessoas,
que podem ser boas ou ruins, isentas ou parciais, independentemente da
esfera em que atuam. O objetivo da previsão do incidente foi o de fazer com
que a União, por conta de compromissos assumidos perante a comunidade
internacional, tivesse um meio de intervir, excepcionalmente, em caso de
graves violações a direitos humanos, evitando sanções previstas em tratados
internacionais. O espírito é o mesmo que inspirou o legislador constituinte a
afirmar que os crimes previstos em tratados internacionais seriam de competência da Justiça Federal (art. 109, V, já analisado). Como explica Renato
Brasileiro Lima (2013, p. 622):

A partir do momento em que o Brasil subscreveu a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Decreto n.° 678/1992), assim como reconheceu
a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Decreto
Legislativo n.° 89/1998) para julgamento de violações de direitos humanos
ocorridas em nosso país que tenham ficado impunes, a União passou a
ficar sujeita à responsabilização internacional pelas violações de direitos
humanos, sem que se dispusesse de instrumento jurídico idôneo ao cumprimento dos compromissos pactuados no âmbito internacional. É daí que
surge a importância do incidente de deslocamento da competência previsto
no art. 109, inc. V-A, e § 5º, cuja finalidade precípua seria exatamente a
de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais firmados pelo Brasil sobre a matéria.

Por segundo, vale esclarecer que a expressão “grave violação a direitos humanos” é, de fato, ampla, podendo ser classificada como uma cláusula
geral. No entanto, a definição de seu sentido e alcance não fica ao juízo discricionário do PGR. Com efeito, o incidente será decidido pela Terceira Seção
do STJ, composta por dez ministros, sendo de ressaltar que as autoridades
estaduais serão ouvidas antes da decisão, assim como eventuais amici curiae
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que manifestem desejo de opinar. Trata-se, portanto, de decisão refletida
e construída com a participação plural e democrática de inúmeros sujeitos
processuais.
Por fim, não há violação ao princípio do juízo natural, tendo em vista
que o incidente de deslocamento consiste em regra prévia e abstrata de
competência, sendo aplicável não a pessoas específicas, mas sim a todas as
situações que se enquadrem no dispositivo constitucional. Não há, portanto,
juízo ou tribunal de exceção. Fredie Didier Junior (2013, p. 188) também não
vislumbra inconstitucionalidade na previsão:

[...] não há qualquer violação à garantia do juiz natural, na medida em
que é regra geral de competência. Como se sabe, o direito fundamental
ao juiz natural impede o chamado poder de comissão: a designação
de juízos extraordinários para o julgamento de determinadas causas.
Não é o caso: não se trata de regra que autoriza a designação de juízo
de exceção. Cria-se um incidente de deslocamento de competência,
identificando-se, previamente, de acordo com critérios gerais e abstratos: a) quais os critérios para a definição da competência da Justiça
Federal; b) quem tem legitimidade para suscitar o incidente; c) quem
tem competência para apreciá-lo.

5.4 Incidentes de deslocamento analisados pelo STJ

O tempo revelou que, de fato, o incidente de deslocamento de competência é instituto excepcional. Desde dezembro de 2004, quando foi inserido
na CF/1988, somente houve dois pedidos de deslocamento de competência
formulados pelo PGR.
O primeiro foi o processo relacionado com o homicídio da missionária Dorothy Stang, no Município de Anapu (PA). O STJ negou o pedido de
deslocamento da competência, por entender que as autoridades estaduais
encontravam-se empenhadas na apuração dos fatos e que não havia inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições reais do estado-membro, por suas instituições, em proceder à devida persecução penal
(IDC 1/PA, relator ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado
em 08/06/2005).
O segundo, mais recente, ocorreu na apuração do assassinato do advogado e vereador pernambucano Manoel Bezerra de Mattos Neto, ocorrido
em 24/01/2009, no município de Pitimbu/PB, depois de sofrer diversas
ameaças e vários atentados, em decorrência, ao que tudo leva a crer, de sua
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persistente e conhecida atuação contra grupos de extermínio. O STJ deferiu
o deslocamento de competência para a Justiça Federal no estado da Paraíba, considerando que havia risco de responsabilização internacional pelo
descumprimento de obrigações derivadas de tratados internacionais aos
quais o Brasil anuiu (entre eles, vale destacar, a Convenção Americana de
Direitos Humanos, mais conhecida como “Pacto de San Jose da Costa Rica”).
Ressaltou-se que ficou demonstrada a notória incapacidade das instâncias
e autoridades locais em oferecer respostas efetivas ao crime (IDC 2/DF,
relatora ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/10/2010).

6 Inciso VIII do art. 109

Aos juízes federais compete processar e julgar:

VIII – os mandados de segurança e os “habeas-data” contra ato de
autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais
federais;

Cuida-se de competência cível, estabelecida em razão da autoridade
(ratione autoritatis).
A expressão “autoridade federal” deve ser tomada em sentido amplo.
Assim, pode haver duas espécies de autoridade federal, para fins deste inciso:
a) a autoridade pública que integra os quadros da Administração
Pública direta, autárquica e fundacional. Exs: delegado da Receita Federal,
superintendente do INSS ou do Ibama;
b) os agentes de pessoas jurídicas de direito privado (sociedades de economia mista, empresas públicas ou empresas privadas), quando estiverem no
exercício de atribuições do poder público (exercício de função delegada do poder
público). É o caso dos dirigentes de instituição particular de ensino superior.
O dirigente de instituição particular de ensino superior pode praticar
atos de administração empresarial (exs.: contratar e demitir professores,
efetuar pagamentos, assinar contratos) ou atos de gestão tipicamente educacional (exs.: expedir diplomas, deferir ou indeferir matrículas, estabelecer
grades curriculares). Quando administra o negócio, ele age como particular.
De outro lado, quando pratica atos típicos de gestão educacional superior,
o dirigente age por delegação da União, considerando que foi este ente, por
meio do MEC, quem autorizou e fiscaliza a prestação do serviço público de
ensino superior.
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Quando o dirigente de instituição de ensino superior atua na gestão educacional, ele se equipara a uma autoridade federal, de forma que
os mandados de segurança e habeas data impetrados contra tais atos são
de competência da Justiça Federal, com base no inciso VII do art. 109 da
CF/1988. Deve-se ter atenção para isso, porque se, em vez de impetrar um
mandado de segurança, a parte ajuizar uma ação ordinária questionando
o ato do gestor, esta demanda será julgada pela Justiça estadual, tendo em
vista que o inciso VII somente fala em MS e HD e também não poderíamos
enquadrá-lo no inciso I do art. 109 da CF/1988. Nesse sentido: STJ. REsp
1.295.790-PE, relator Mauro Campbell Marques, julgado em 06/11/2012.
Resumo das competências no caso de ações questionando atos tipicamente relacionados com o ensino superior:
Mandado de
segurança

Outras ações

Impetrado contra dirigente de instituição
de ensino federal ou particular

Justiça Federal

Impetrado contra dirigentes de
instituições de ensino estaduais e
municipais

Justiça Estadual

Propostas apenas contra instituição
estadual, municipal ou particular

Justiça Estadual

Propostas contra a União ou suas
autarquias

Justiça Federal

Outro ponto interessante sobre o tema: cabe mandado de segurança
contra atos de administradores de sociedade de economia mista federal?
Depende:
• se o ato impugnado for de gestão comercial: não será possível a
impetração do writ (art. 1º, § 2º, da Lei 12.026/2009). É o caso, por exemplo,
do ato do administrador que impõe multa decorrente de descumprimento
do contrato (STJ. REsp 1078342/PR);
• se a autoridade tiver praticado ato administrativo: caberá mandado
de segurança. Exs.: ato praticado pela autoridade em licitação promovida por
sociedade de economia mista (Súmula 333 do STJ); ato praticado no âmbito
de concurso público ou processo seletivo de contratação de pessoal.
A competência no caso de mandado de segurança contra ato administrativo praticado pelo dirigente de sociedade de economia mista federal
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é da Justiça Federal, com fundamento no inciso VIII do art. 109 (e não no
inciso I). Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: CC 71843/PE; AgRg no
REsp 1344382/SE.
Vale ressaltar que a CF/1988 prevê que os mandados de segurança
e habeas data ajuizados contra determinadas autoridades são julgados originalmente pelo TRF (art. 108, I, c), pelo STJ (art. 105, I, b) ou pelo STF (art.
102, I, d). Nestas hipóteses, obviamente, a competência não será da Justiça
Federal de primeira instância.

7 Inciso XI do art. 109

Aos juízes federais compete processar e julgar:

XI - a disputa sobre direitos indígenas.

Trata-se de competência que abrange tanto ações cíveis como criminais. Consiste em competência definida em razão da matéria (direitos
indígenas), não sendo fixada em função da pessoa.
7.1 Competência cível

Para que seja competência da Justiça Federal, é preciso que envolva
os indígenas coletivamente considerados (DIDIER JUNIOR, 2013, p. 207).
Conforme afirma o ministro Luis Felipe Salomão:

[...] a Constituição Federal em seu art. 109, XI, institui a competência
da Justiça Federal para processar e julgar os feitos relativos a disputa
sobre direitos indígenas. Porém, tal dispositivo não deve ser interpretado no sentido de alcançar qualquer relação em que haja interesse
de índio envolvido na relação processual. Ao contrário, é preciso que
a causa verse sobre algum dos interesses da coletividade indígena
elencados no art. 231 da Constituição Federal, que dispõe sobre os
direitos reconhecidos aos índios que devem ser protegidos pela União,
a saber: organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam
(CC 100695/MG, julgado em 26/08/2009).

7.2 Competência criminal

Em regra, a competência para julgar crime no qual o indígena figure
como autor ou vítima é da Justiça estadual. A Súmula 140-STJ é expressa
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nesse sentido: “Compete à justiça comum estadual processar e julgar crime
em que o indígena figure como autor ou vitima”.
Excepcionalmente, a competência será da Justiça Federal:
a) quando o crime praticado estiver relacionado com questões ligadas
à cultura e aos direitos dos indígenas sobre suas terras (STF. HC 91.121/
MS); ou
b) no caso de genocídio contra os indígenas, considerando que, neste
caso, o delito é praticado com o objetivo de acabar com a própria existência
de uma determinada etnia (STF. RE 263.010/MS).
Resumindo, o crime será de competência da Justiça Federal sempre
que envolver “disputa sobre direitos indígenas”, nos termos do art. 109, XI,
da CF/1988.
Este precedente do STF resume bem a questão, ao afirmar que a
competência da Justiça Federal, fixada no art. 109, XI, da CF,
[...] só se desata quando a acusação seja de genocídio, ou quando, na
ocasião ou motivação de outro delito de que seja índio o agente ou a vítima, tenha havido disputa sobre direitos indígenas, não bastando seja
aquele imputado a silvícola, nem que este lhe seja vítima e, tampouco,
que haja sido praticado dentro de reserva indígena (STF, RE 419.528,
relalor p/ acórdão ministro Cezar Peluso, DJU de 09/03/2007).
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Artigo 16 da LACP e alcance: bases principiológicas
Nair Cristina Corado Pimenta de Castro1

1 Nota introdutória
O tema que se pretende abordar, sem nenhuma intenção de exauri-lo, cinge-se à eficácia das decisões judiciais no âmbito do processo coletivo,
assunto já debatido em vários fóruns por vozes autorizadas, inclusive por
doutrinadores de tomo e justa nomeada. Daí então sustentar-se-á, nas linhas
que seguem, um modelo de aplicação na malsinada norma inserta no artigo
16 da Lei 7.347/85 (adiante chamada de LACP 16), redação que lhe deu a Lei
9.494/1997, em meio, diga-se, a discussões judiciais havidas no interesse de
servidores públicos e, ainda, das privatizações, tudo para pôr termo à então
chamada “guerra de liminares”.
Pois bem, depois de se assumir este compromisso, adota-se o seguinte
quadro de explanação, por apego à didática e fluidez de raciocínio. Primeiro, em breves linhas, far-se-á uma reflexão acerca dos direitos fundamentais, que guardam relação com o estreito objeto deste solilóquio. Ao depois,
expor-se-ão as teses doutrinárias que respeitam à matéria e que estão em
rota de colisão, consignando dissenso jurisprudencial e, por último, virá a
conclusão, a qual contribuirá — pretende-se — para uma melhor exegese
do versado artigo.

2 Direito fundamental: direitos de terceira geração

Em derredor de direitos fundamentais, com apoio em doutrina de
escol, afirme-se que são entendidos como direitos humanos (do ser humano
tão somente) reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional
de um Estado, ganhando proteção qualificada pela ordem jurídico-constitucional em vigor. Nessa perspectiva, além dos direitos inatos (decorrentes da
natureza humana; concepção liberal) e direitos universais (decorrentes de
pactos internacionais; concepção social), o ser humano detém um leque de
1

Juíza Federal.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

direitos que integram o catálogo de direitos constitucionalizados. Aliás, de
bom tom mencionar que Nicolas M. Calera (2000, p. 6) aponta que direitos
humanos são “uma série de exigências ou faculdades subjetivas que correspondem ao homem enquanto homem à margem de qualquer conotação ou
qualidade acidental ou não essencial”.
É claro que aos direitos fundamentais, porquanto expostos implícita
e explicitamente na Carta de 1988, será assegurada eficácia, já os contextualizando no pós-positivismo jurídico que veio com o pós-guerra, pela força
normativa das constituições, pena de fazê-los letra morta, desobrigando o
Estado, em sua dimensão vertical.
Não se pode, aqui, deixar de lembrar as lições do i. ministro do STF
Gilmar Mendes (apud Bernardo G. Fernandes, 2012, p. 306), ilustre doutrinador que registra que os direitos fundamentais são “direitos subjetivos e
elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva”, sendo que:

[...] no primeiro aspecto, significa dizer que eles outorgam a seus titulares possibilidades jurídicas de impor interesses pessoais em face dos
órgãos estatais obrigados. No outro, os direitos fundamentais formam
a base do ordenamento jurídico de um Estado Democrático de Direito.
Nesse sentido, temos as intituladas dimensões subjetiva e objetiva dos
direitos fundamentais [...]. A segunda (objetiva) vai além da perspectiva
subjetiva dos direitos fundamentais como garantias do indivíduo frente
ao Estado e coloca os direitos fundamentais como verdadeiro ”norte”
de ”eficácia irradiante” que fundamenta todo o ordenamento jurídico.   

É verdade. Com essas lições, tem-se como inafastável que não se pode
adotar leitura de um direito afastando-a de uma interpretação consentânea
com os direitos fundamentais, dando-lhe vida e eficácia, a prestigiar o rol de
direitos inserto na Lei Básica, opção, lá atrás, feita pelo legislador originário.
Nessa ordem de ideias, quando se fala em direitos fundamentais, não
se pode deixar de mencionar suas gerações. A que interessa a este estudo é
a reconhecida pela doutrina como direitos de terceira geração, ligados umbilicalmente ao princípio da fraternidade, ganhando contornos de direito de
massa, com a nota da solidariedade, tais como direito à paz, comunicação e
ao meio ambiente, inter alios.
Nesta quadra, e pedindo vênia ao i. colega de toga Dirley da Cunha
Junior (2008, p. 575), inclusive mencionando Ingo Sarlet, transcrevo suas
lições ad litteram:
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[...] esses direitos caracterizam-se por destinarem-se à proteção, não
do homem em sua individualidade, mas do homem em sua coletividade
social, sendo, portanto, de titularidade coletiva ou difusa. Compreendem o direito ao meio-ambiente ecologicamente equilibrado. [...] São
denominados usualmente de direitos de solidariedade ou fraternidade,
em razão do interesse comum que liga e une as pessoas e, de modo
especial, em face de sua implicação universal, e por exigirem esforços e
responsabilidades em escala, até mesmo mundial, para sua efetivação.

Vê-se, pois, que o tema ora se ocupa da efetivação dos direitos fundamentais tais como definidos, lendo-os de acordo com os princípios insertos na
Constituição, dando-lhes eficácia plena, protegendo-os de qualquer exegese
que possa, ainda que minimamente, tolhê-los ou laborar contra princípios
basilares que os informam.

Neste sítio, portanto, está-se a falar, pelo mote do presente trabalho,
em alguns direitos reputados como fundamentais — mesmo em rol não
elencado no art. 5º da CF/1988 —, tais como o acesso à justiça, ao meio-ambiente equilibrado, dos consumidores (arts. 5º, XXXII, 225 e 170, VI e
V, da CF/1988), entre outros direitos de massa, aos quais correspondem
instrumentos (garantias) que irão, a seu modo, conforme previsão legal,
salvaguardar a própria substância deles na Carta Fundamental, com olhos
postos na concepção de permitir-lhes a sua máxima eficácia e alcance, sem
amarra como a posta no art. 16 da LACP.
Aliás, bem de ver que a Ação Civil Pública, em seu plano constitucional, tem natureza, como acima lembrado, de garantia fundamental, preconizada no art. 129, III, da Carta Política, trazida ao mundo jurídico-positivo
justamente de molde a melhor viabilizar o exercício dos direitos, fundamentais — ou não —, concedendo-lhes guarida consentânea à tutela jurisdicional
coletiva, com máxima amplitude e alcance, na perspectiva basilar do pleno
acesso à justiça, com desiderato de apreciar lesão ou ameaça de lesão a
direito (em seu art. 5º, XXXV). Bem por isso, não se pode querer emprestar
interpretação ao art. 16 mencionado, que tenha por missão restringir extensão de direitos intrinsecamente difusos, coletivos (art. 1º, IV, da LACP) e
individuais homogêneos (art. 91 e ss. da Lei 8.078/1990). Isso não implica
dizer que tais direitos sejam absolutos, mas o fato de eles guardarem certa
relatividade nada tem com o fato de que, uma vez reconhecidos, não possam
ser aplicados àqueles que estão em mesma situação e que mereçam, por isso,
241

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

ser tutelados da mesma forma, sobremodo quando diretamente atingidos/
lesionados pelo ato que se quer arrostar.
De olhos postos nas raízes e no terreno fértil em que lançados os
direitos de 3ª geração (de massa, fundamentados na solidariedade) e nos
veículos usados para lhes garantir plena efetividade, reparando eventual
lacuna que dificultava a efetivação da máxima de que a cada direito corresponde uma ação que o assegura, eis que o operador se depara com uma
“bifurcação” no caminho de aplicação das normas sobre a matéria, pondo-se diante de opiniões diversas sobre o assunto, inclusive do STJ e dos TRFs
das 1ª e 4ª Regiões, merecendo cada uma delas homenagens e encômios,
pois fruto de reflexões, no intuito de contribuir com essa difícil missão de
melhor efetivar os direitos aqui versados, considerando-se o espectro de
seu verdadeiro alcance.

3 Variações jurisprudenciais e doutrinárias

Nesse particular, por uma questão de disciplina judiciária, dá-se relevo à decisão em sede de ADIN/MC 1.576, do STF, no que se veiculou que não
haveria motivos, de pronto verificáveis, para se conceder cautelar e retirar
do mundo jurídico a norma ali vergastada.
De saída, no turbilhão de posicionamentos vários e por vezes colidentes, cabe referir, na suma e sem grifo na origem, o entendimento do colega
de labuta Juliano Taveira Bernardes (2006), verbis:

A doutrina contrária à aplicabilidade da modificação legislativa trabalha em duas vertentes. A primeira delas sustenta a ineficácia da
inovação do texto do art. 16 da LACP. A outra vertente tem o mesmo
objetivo, mas se baseia na invalidade constitucional da alteração promovida pela MP 1.570/97, convertida na Lei 9.494/97.
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A tese da ineficácia possui fundamento nas seguintes premissas. Como
o legislador não alterou a sistemática do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de nada adiantou modificar somente o artigo 16 da
LACP. Mantido sem limites territoriais o regime do CDC acerca da coisa
julgada erga omnes, a inovação é inócua, em razão da remissão ao
próprio CDC contida no artigo 21 da LACP [...]. Daí, como o CDC regula
inteiramente a matéria relativa aos efeitos das sentenças nos processo
coletivos, acabou por revogar a regra original do art. 16 da LACP. Por
conseguinte, a superveniência da MP 1.570 e da Lei 9.494/97 é irre-
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levante, pois o legislador não poderia alterar o que não mais existia
no mundo jurídico.
Contudo, esses argumentos não são convincentes. Basta notar que,
na verdade, a aplicação à LACP da sistemática do CDC tem natureza
subsidiária. Ao prescrever a remissão contida no art. 21 da LACP, o
próprio legislador ressalva que o Título III do CDC só se aplica “no que
for cabível”. Dessarte, não se pode pretender a ineficácia da legislação
principal e posterior, com base na aplicação da legislação subsidiária
e anterior.  Em outras palavras, a legislação geral (LACP) não se considera revogada pela remissão que se faz à legislação especial (CDC), já
que a aplicação desta só se opera subsidiariamente. Descabe falar em
revogação, pois o caso não é aquele previsto no § 1º do art. 2º da Lei
de Introdução ao Código Civil, senão o do § 2º do mesmo artigo. Em
matéria de efeitos das sentenças proferidas em processos coletivos,
portanto, as normas da LACP e as do CDC convivem harmonicamente,
conquanto recíproca e subsidiariamente aplicáveis, porém vigoram
de maneira independente, porque a aplicação subsidiária das regras
de uma (lei geral) e outra (lei especial) só ocorre naquilo que não
conflitarem entre si.
Ademais, a prevalecer a idéia da revogação da versão original do art.
16, por decorrência da remissão introduzida ao art. 21, nada impede
que o legislador “reintroduza” novo programa normativo ao artigo
supostamente revogado.
Enfim, o que se pode corretamente pensar é que, para o microssistema em que se aplica o CDC de maneira principal, e não subsidiária, a
modificação do art. 16 da LACP não surte efeitos jurídicos, porquanto
a alteração da legislação geral não repercute no âmbito da legislação
especial que disponha em sentido contrário.

Lendo com a atenção devida o bem lançado texto do i. magistrado,
entende-se que, malgrado vigente a modificação legislativa, não enseja ela
efeito no microssistema do direito consumerista (é o que entende Ada Pelegrini), pois a inovação não se ateve a retificar sistema especial normativo,
que é o CDC, sendo que a LACP só lhe é aplicável no que for compatível.
E conclui, em apertada síntese, que, entre outras, a) “é válida e eficaz a
inovação decorrente da alteração do art. 16 da LACP, mas não foi modificada
a sistemática especial das ações coletivas reguladas pelo CDC” e, ainda, que
b) “a limitação territorial ao efeito erga omnes contida no novo art. 16 da
LACP representa restrição à substituição processual em face dos titulares de
interesses individuais homogêneos que não tenham domicílio no âmbito da
243

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

competência territorial do órgão prolator, mas não prejudica a eficácia da
sentença proferida em ações civis públicas ajuizadas na tutela de interesses
difusos ou coletivos”.
Ao que se tem por lido e relido, o CDC estaria a salvo dessa malsinada
alteração, por disciplinar questão específica que não foi alterada pela lei
geral da ACP e que apenas aos direitos difusos e coletivos não se aplicaria
o dispositivo versado na espécie, havendo aplicação tão só aos direitos e
interesses individuais homogêneos, daqueles que não residam na área da
competência territorial do juízo prolator da decisão coletiva.
Neste campo de ideias, o doutrinador e membro do MP mineiro, Gregório Assagra de Almeida (2007, p. 201), de sua vez, ensina que “se a ação
civil pública vier a ser ajuizada para a tutela de direitos ou interesses individuais homogêneos, nela deverá incidir, obrigatoriamente, o disposto no
art. 103, III, e seu § 2º, do CDC, pois o art. 16 da LACP só teria aplicabilidade
em relação aos direitos difusos e coletivos”.
Aqui, referido agente ministerial aduz que, como o CDC disciplina, de
modo específico, os interesses e direitos homogêneos, o que não o faz a lei
geral da ACP, não lhe seria aplicável o art. 16, incidindo este apenas naquelas
causas em que se discutem direitos e interesses classificados como difusos
e coletivos. Em outras linhas, valendo-se de doutrinadores de tomo, diz que
tal alteração é ineficaz juridicamente, inconstitucional, confusa, irrazoável
e que solapa o direito de ação (art. 5º, XXXV, da CF/1988), como dito acima.
Anote-se, a teor do que já pesquisado: há significativa cizânia a respeito da aplicabilidade ou não do art. 16, como já se vê, ao menos no que se
refere aos direitos difusos e coletivos.
Mas não é só. Há mais; a celeuma é grande e, ao que parece, prolongar-se-á indefinidamente.
Ainda no campo doutrinário, bom trazer à colação os ensinamentos
de Hugo Nigro Mazzilli (2002) no que atine à extensão dos efeitos da decisão
em sede de ACP, devendo, para sua mensuração, ser considerada a extensão
do dano engendrado pela conduta comissiva ou omissiva do responsável,
ad litteris et verbis:
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A redação originária do art. 16 da LACP sofreu, entretanto, uma alteração trazida pelo art. 2º da Lei 9.494/97, com o intuito de restringir o
alcance da coisa julgada aos limites territoriais da competência do juiz
prolator. Assim ficou o dispositivo: ”a sentença civil fará coisa julgada
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erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator,
exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.
[...]

Ademais, essa alteração não só foi infeliz como inócua, como já antecipamos nos comentários feitos no Cap. 15, n. 4.

Na alteração procedida em 1997 ao art. 16 da LACP, o legislador confundiu limites da coisa julgada (a imutabilidade erga omnes da sentença
— limites subjetivos, atinentes às pessoas atingidas pela imutabilidade)
com competência territorial (que nada tem a ver com a imutabilidade
da sentença, dentro ou fora da competência do juiz prolator, até porque, na ação civil pública, a competência sequer é territorial, e sim
funcional) [...].

Além disso, a alteração procedida no art. 16 incidiu apenas sobre a
LACP, mas não alcançou o sistema do CDC. Ora, é de elementar conhecimento que é um só o sistema da LACP e do CDC, em matéria de ações civis públicas e coletivas, pois ambos os diplomas legais se interpenetram
e se completam, ensejando um todo harmônico (LACP, art. 21, e CDC,
art. 90). Pois bem, de um lado, o CDC estende a competência territorial
do juiz prolator a todo o Estado ou a todo o País, conforme se trate de
dano regional ou nacional (art. 93, II); de outro lado, o CDC disciplina
adequadamente a coisa julgada na tutela coletiva (art. 103) — e seus
princípios aplicam-se não só à defesa coletiva do consumidor, como
também à defesa judicial de quaisquer interesses difusos, coletivos
ou individuais homogêneos, tenham ou não origem nas relações de
consumo (como os interesses ligados ao meio ambiente, ao patrimônio
cultural, às pessoas portadoras de deficiência etc.). Naturalmente, em
face dessa conjugação de normas, restou ineficaz a alteração que o art.
2º da Lei 9.494/97 procedeu no art. 16 da LACP (fls. 485/6).

O raciocínio do doutrinador acima segue trilha mais arrojada, preconizando que a norma vergastada não se aplica a quaisquer das três classificações de interesses e direitos insertos no artigo 81 do CDC, afastando-se,
pois, do entendimento de Gregório Assagra, Ada Pellegrini e Juliano Taveira.

Não menos importantes à análise do caso posto à mesa são os comentários de Nelson Nery Junior e de Rosa M. de Andrade Nery (2001, p. 1558,
nota 12), quando afirmam que é:
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[...] Ineficaz porque a alteração ficou capenga, já que incide o CDC 103
nas ações coletivas ajuizadas com fundamento na LACP, por força da
LACP 21 e CDC 90. Para que tivesse eficácia, deveria ter havido alteração da LACP 16 e do CDC 103. De consequência, não há limitação
territorial para a eficácia erga omnes da decisão proferida em ação
coletiva, quer esteja fundada na LACP, quer no CDC [...].

Afora o entendimento da professora Ada Pelegrini Grinover, que
tem por certa a aplicação da LACP 16 aos direitos difusos e coletivos, entendendo modificados tão somente o CDC 103, I e II, a esta pena, parece
mais razoável e jurídico considerar, em verdade, conforme avante se verá,
a natureza específica do pedido formulado na ação coletiva; vale dizer, assim, que interessa perquirir quanto ao objeto da ação coletiva, para que se
determinem os efeitos do provimento judicial dali derivado, não os restringindo por limitação de cunho meramente territorial (limites de jurisdição)
em nenhum dos casos, averiguando-se, sim, se se trata de questão pontual,
que atinge determinado local, ou se o faz difusamente a outras localidades,
para não dar ensanchas, neste último caso, a um prejuízo de maior vulto
e de maior capilaridade.
Palmilhando, ainda, o caminho desta explanação, importa registrar,
mesmo que na suma, o entendimento da matéria preconizado pelo STJ e
pelos 1º e 4º Regionais, em maioria.
Ab ovo, relativamente ao que defendido pelo 1º TRF, insta rememorar
três julgados afetos à matéria ora comentada, porque eles bem traduzem,
em sua dicção, a controvérsia instalada nas cortes brasileiras. Vê-se, ali, que
foi dado por dois deles total respeito ao que decidido pelo STF na ADI-MC
1.576/DF, limitando os efeitos da decisão então vergastada de acordo com
a LACP 16, sendo que, lado outro, o terceiro se distancia de tal conclusão,
entendendo importante ao julgamento a amplitude dos danos. Assim foram
registrados, verbis:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE
DO PARQUET. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS DE UMA
CONTA PARA OUTRA DO MESMO TITULAR. LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS.
PREVISÃO CONTRATUAL DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (CEF). INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA
RESPECTIVA CLÁUSULA.

246

[...] 3. Nos termos do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, alterado pela Lei n.
9.494/1997, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites
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da competência territorial do órgão prolator (STF, ADI-MC 1.576/DF;
STJ, EREsp 293407/SP).

[...] 5. Dá-se provimento ao recurso de apelação interposto pela ré
e nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
autora (APELAÇÃO CÍVEL 2000.34.00.040509-3/DF).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. DIREITO DISPONÍVEL. ILEGITIMIDADE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. RESERVA DE VAGAS. LEI N. 8.112/1990. DECRETO N. 3.298/1999.
CJF, RESOLUÇÃO N. 155/1996. FRAÇÃO INFERIOR A CINCO DÉCIMOS.
ELEVAÇÃO ATÉ O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE NOS
CASOS DE CERTAME REGIONALIZADO E QUANDO OFERECIDAS MENOS DE DEZ VAGAS.

[...] 10. Nos termos do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, alterado pela Lei n.
9.494/1997, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites
da competência territorial do órgão prolator (STF, ADI-MC 1.576/DF;
STJ, EREsp 293407/SP).
11. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (APELAÇÃO/
REEXAME NECESSÁRIO 2005.43.0000.16634/TO.)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. RECUSA DA CREDORA EM RECEBER
APENAS UMA DE DUAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. EFICÁCIA DA DECISÃO JUDICIAL
À AMPLITUDE DOS DANOS VERIFICADOS.
[...]

4. O art. 16, da Lei 7.347/85, deve ser interpretado em harmonia com
as regras do Código de Defesa do Consumidor que garante a eficácia
das decisões proferidas em sede de ação civil pública à amplitude dos
danos verificados e se aplica às instituições financeiras, nos termos
da Súmula 297/STJ.

5. Apelação da CEF e remessa oficial improvidas (APELAÇÃO CÍVEL
Nº 2003.38.02.003908-3/MG).

Com a mesma precisão de raciocínio, os magistrados do 4º Regional
também divergem sobre a aplicação da LACP 16 aos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, pois, no AI 2002.04.01.016094-0/RS,
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17/12/2002, pela pena da i. desembargadora federal Silvia Goraieb, decidiu
aquele sodalício que “a ação civil pública proposta na capital de Estado não
surte efeitos, nos termos do artigo 16 da Lei nº 7.347/85, com a redação dada
pela Lei nº 9.494/97, além dos limites da competência territorial do órgão”,
fixando o entendimento a partir do qual os efeitos de tal decisão deveriam,
proposta a ACP na cidade de Porto Alegre, circunscrever-se ao estado do Rio
Grande do Sul, tão somente.
Mas não foi esse o entendimento, entretanto, adotado na assentada
AACP 2002.04.01.000611-1/PR, no que se veiculou a impossibilidade de os
efeitos da medida liminar, em ACP, somente ficarem restritos à circunscrição
territorial do juiz prolator do decisum. Ali, fez-se consignar que seria preciso, para se julgar ação que tal, lançar atenção para o espectro de alcance do
interesse intersubjetivo em jogo, assim consigando:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI N. 7347/85.
ART. 16. AMPLITUDE DOS EFEITOS DA SENTENÇA.

A nova redação dada pela Lei nº 9.494/97 ao art. 16 da Lei nº 7.347/85,
muito embora não padeça de mangra de inconstitucionalidade, é de
tal impropriedade técnica que a doutrina mais autorizada vem asseverando sua inocuidade, de modo que os efeitos da medida liminar não podem ficar contidos apenas na circunscrição territorial do
órgão prolator da decisão (APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº
2002.04.01.000611-1/PR).

Seguindo o mesmo norte, e com igual riqueza argumentativa, o 4º
Regional, lá em 2002, assim decidiu:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF.
INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A
PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA TENDO COMO OBJETO DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRESENÇA DO RELEVANTE INTERESSE
SOCIAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO. LEIS NºS 7.347/85
E 8.078/90. COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS. LEGISLAÇAO APLICÁVEL. DIREITO ADQUIRIDO. EPI OU EPC. CONVERSÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. ART. 57, § 5º, DA LB E 28
DA LEI Nº 9.711/98.
[...]
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3. A regra do art. 16 da Lei nº 7.347/85 deve ser interpretada em
sintonia com os preceitos contidos na Lei nº 8.078/90, entendendo-se
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que os “limites da competência territorial do órgão prolator”, de que
fala o referido dispositivo, não são aqueles fixados na regra de organização judiciária, mas, sim, aqueles previstos no art. 93 do Código de
Defesa do Consumidor. Assim: a) quando o dano for de âmbito local,
isto é, restrito aos limites de uma comarca ou circunscrição judiciária,
a sentença não produzirá efeitos além dos próprios limites territoriais
da comarca ou circunscrição; b) quando o dano for de âmbito regional,
assim considerado o que se estende por mais de um município, dentro
do mesmo Estado ou não, ou for de âmbito nacional, estendendo-se
por expressiva parcela do território brasileiro, a competência será
do foro de qualquer das capitais ou do Distrito Federal, e a sentença produzirá os seus efeitos sobre toda a área prejudicada (...) (AC  
2000.71.00.030435-2/RS).

Demais disso, ainda no centro da celeuma exegética, no STJ também
não há pacificação jurisprudencial, tendendo fortemente, é verdade, aquela
corte superior a prestigiar o entendimento de que a sentença proferida em
ACP, conforme a dicção prescrita na LACP 16, fará coisa julgada contra todos,
nos limites da competência do território de atuação do prolator da decisão,
sendo que essa cognição encontra abrigo, entre outros, nos seguintes precedentes, a saber, EREsp 293.407/SP, AgRg nos EREsp 253.589/SP, REsp
838.978/MG e Embargos de Divergência em REsp 411.529/SP.
Ainda nesta senda interpretativa, na esteira do entendimento de que
os interesses metaindividuais consubstanciam valores que transcendem a
esfera meramente subjetiva, mantivera-se a posição indicativa de que a LACP
16 não se aplicaria, somente, a interesses individuais homogêneos, como
se observa no julgado REsp 411.529/SP (DJ 24/06/2008).  Mais tarde, na
assentada do REsp 1.243.386/RS, com data de julgamento de 12/06/2012,
a i. relatora, ministra Nancy Andrighi fez consignar que, ainda em prestígio
àqueloutro de 2008, a inaplicabilidade da LACP 16 também se daria no campo
do direito coletivo estritamente considerado, posição que revela não só a
sedimentação do primeiro entendimento — adstrito aos interesses individuais homogêneos —, mas ainda a sua evolução, conforme o CDC 103, II e III.

4 Base principiológica como vetor interpretativo

Tal como se disse nas linhas precedentes, ao cabo desta explanação
e fazendo uso de toda a dialética compreendida axiologicamente nos posicionamentos das cortes jurídicas, é de ser lançada conclusão nesta pesquisa,
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fixando-se, sob esta lente, o entendimento próprio, e quiçá mais apropriado,
acerca da matéria versada, pois de interesse público relevante, porquanto
afeto a direitos de um sem-número de pessoas por este imenso país, como
verificado.
De saída, firme-se, de pronto, que, a par de tudo o que vem sendo
dito a respeito do tema, o que se entende e se quer demonstrar são as razões jurídicas pelas quais a LACP 16 não deve, pelo que exposto avante, ser
aplicada nem às ações coletivas que dizem respeito a direitos/interesses
difusos, nem a coletivos e individuais homogêneos de relevância social, exatamente porque, de modo inaugural, o instrumento processual até então
inovador para as demandas de massa, buscava, teleologicamente, facilitar o
acesso à jurisdição, como meio eficaz de efetivação dos direitos de 3ª geração, evitando a pulverização de milhares de demandas de alcance idêntico,
com possíveis resultados finais divergentes, a gerar insegurança jurídica e
descrédito judicial.
Para que se bem fundamente referido ponto de vista, insta ter em
mente que a Constituição, norma fundante no pós-positivismo hoje vivenciado no Estado Democrático de Direito, deve ser interpretada de molde a
prestigiar-lhe a posição de documento que enseja unidade a todo o sistema
jurídico pátrio pelo chamado efeito objetivo irradiante de seus princípios.
Em vão tecer comentários acerca de dispositivos constitucionais aplicáveis à espécie, sem, antes, conceituar os interesses coletivos, lato sensu
considerados, diferenciando-os pelo tipo de tutela jurisdicional pretendida
por esta ou aquela ação.
A teor do que já foi exposto, tem-se que os individuais homogêneos,
no CDC 81, parágrafo único, III, consubstanciam-se em interesses individuais,
harmonizados por origem comum, e que podem ter seus titulares facilmente
determináveis, se indeterminados eventualmente. A melhor doutrina se reporta à sua defesa como sendo “coletiva de direitos”, em detrimento de ser
defesa “de direito coletivo”, como ocorre com os coletivos genuínos (stricto
sensu) e com os difusos. Numa relação de origem comum, podem ser fatiados e dirigidos a cada um dos demandantes, separando-os didaticamente,
sendo, em essência, direitos subjetivos individuais, de natureza plenamente
divisível. Porque têm eles, na germe, possibilidade de serem defendidos individualmente, são “acidentalmente coletivos”, no dizer de Barbosa Moreira,
tal como o é quando o objeto de uma ação coletiva, por exemplo, cinge-se
à obrigatoriedade pelo INSS de excluir o valor de até um salário-mínimo
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pertencente à renda assistencial devido ao idoso, para efeito de cálculo da
renda familiar na análise dos requerimentos de benefício assistencial.
Direitos que tais representam, assim, uma verdadeira opção técnica
do legislador justamente para viabilizar o pleito coletivo, respeitada a origem
comum, de fato ou de direito.
De seu turno, os coletivos em sentido estrito, como mencionados
na CF/1988, 129, III, são de natureza indivisível, pertencentes a um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si por uma relação jurídica
base preexistente, não podendo ser considerados precisa e individualmente
(individualizados). Se as pessoas titulares dos mesmos direitos não forem
determinadas, serão, ao menos, determináveis, como disposto no CDC 81,
parágrafo único, II. Exemplo de direito coletivo estrito seria o direito de
integrantes de cooperativas de táxi à reparação do dano ocasionado por
limitação de trânsito a áreas e horários ou, ainda, de alunos de certa escola
ter assegurada a mesma qualidade de ensino em determinado curso, como
lecionam Nelson Nery Junior e Rosa M. de Andrade Nery (2004, p. 1011).
Já os interesses e direitos difusos, também de natureza indivisível,
conforme positivado no CDC 81, parágrafo único, I, não terão seus titulares
individualizados, sendo pessoas indeterminadas e indetermináveis, ligados
apenas por circunstâncias fáticas. Assim como os de índole coletiva estrita
e os homogêneos de relevância social — como o exemplificado acima —,
anote-se que não é dado restringir, como proposto na LACP 16, por absoluta
impropriedade axiológica, os sujeitos de direito envolvidos (limites subjetivos da coisa julgada), bem assim limitar, podar ou refrear a extensão de
seus objetos, não lhes sendo, por certo, aplicável referido dispositivo legal.
Nesta esteira, pode-se citar como exemplos de difusos o direito à
saúde, do consumidor, de redução de riscos no trabalho, à educação, ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, entre outros de igual relevância
constitucional, porquanto classificados como direitos fundamentais.
Com efeito, o processo coletivo foi festejado na CF/88 em vários dispositivos (v.g. CF art. 129, III, e art. 5º, LXIX, LXX e LXXIII), os quais hão de
ser lidos em conjunto com os princípios que regem a Carta Cidadã, visto que
a terceira dimensão dos direitos fundamentais apontou a necessidade do
direito positivo trazer ao mundo jurídico nacional, fundamentalmente pela
Carta da República e pelo CDC, certa predominância das demandas comuns
sobre as individuais, pelo espectro de alcance da resolução destas (efetividade da sentença, como manifestação da soberania estatal, pacificação social,
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estabilidade e segurança jurídica) e, ainda, pela contribuição à redução do
número de ações que aportariam no Judiciário (interesse processual), não
fosse a tutela coletiva, concretizando a molecularização dos processos, tudo
em homenagem ao substancial, e não só formal, acesso à justiça. No ponto,
aliás, o já aludido doutrinador Gregório Assagra de Almeida (2008, p. 437)
leciona que:
[...] a summa divisio Direito Público e Direito Privado não foi recepcionada pela Constituição [...] A summa divisio constitucionalizada no País
é Direito Coletivo e Direito Individual [...].
Dessa forma, considerando que no contexto do constitucionalismo
democrático os direitos e garantias constitucionais fundamentais
contêm valores que devem irradiar todo o sistema jurídico de forma
a constituírem-se a sua essência e a base que vincula e orienta a atuação do legislador constitucional, do legislador infraconstitucional, do
administrador, da função jurisdicional [...], conclui-se que no contexto
do sistema jurídico brasileiro a dicotomia Direito Público e Direito
Privado não se sustenta.

Referidas lições são particularmente adequadas quando se toma por
foco a conotação que pretendeu conferir o legislador ordinário ao dispositivo vergastado, uma vez que concedem o vetor que deve ser seguido para
que as normas infraconstitucionais, editadas pelas casas legislativas, como
a LACP 16, não ponham a nu a proteção dos direitos de massa, tão cara ao
legislador constituinte originário (e que não poderia ser esvaziada nem sequer pelo poder reformador), depondo em desfavor de sua própria natureza
de direito fundamental de titularidade múltipla, devendo haver, com viso a
maximizá-lo, total efetivação substancial/material na sua satisfação, pelos
poderes constituídos.
Talvez seja mesmo por isso que Xisto Tiago de Medeiros Neto (2004,
p. 244) consigna que, verbis:
Em sede de processo coletivo, à vista da natureza dos interesses tutelados, alteram-se sensivelmente as regras do processo tradicional
que moldam a coisa julgada, principalmente em relação aos limites
subjetivos da sentença [...].
Assim, é absolutamente incongruente, na tutela coletiva, falar-se em
alcance dos efeitos da sentença apenas à parte processual (ativa), já
que ela não detém a titularidade da pretensão deduzida em juízo.

Neste aspecto, importa anotar que ao direito coletivo lato sensu foi
concedido relevo pela CF/88, pela lei da ação popular, pela LACP e pelo CDC,
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visando à proteção de direitos que dizem respeito a pessoas de forma isolada
(mesmo porque os direitos são objeto de titularidade da pessoa, enquanto
ser dotado de personalidade jurídica), mas que não podem, apesar disso,
nesta seara, ser classificados ou tidos por individuais, senão coletivos (o
egocentrismo é ideia que se opõe à solidariedade), daí a redação da CF, 129,
III, dispositivo que amplia a atuação do Ministério Público exatamente para
consolidar a defesa em juízo dos direitos coletivos. Assim aponta o sistema:
facilitar a efetivação de tais direitos e viabilizar o acesso à justiça, para seu
pleno exercício por quem o titulariza, por meio, exatamente, de uma sentença que os reconheça, em toda a sua extensão (marcadamente coletiva
em sentido lato), ainda que seja para os interessados que estão além dos
contornos estritos e pragmáticos da lide que a originou.
Decerto que a limitação imposta pela LACP 16, por cuidar do campo
do direito coletivo, na forma como vem sendo interpretada, desprestigia-o de várias formas, na medida em que: 1) reduz o conteúdo constitucional de direitos fundamentais, tendendo a atingir cláusula pétrea; 2) não
atende aos fins a que se destina — satisfação dos interesses com a nota
da indeterminidade; os que nascem de relação jurídica base ou aqueles de
origem comum; 3) estabelece óbice impróprio e desarrazoado em relação
à concreção de direitos que alcançariam toda uma sociedade; 4) apequena
a atuação de determinados órgãos, como o Ministério Público, na defesa
de legítimos interesses metaindividuais; 5) colabora com o desnecessário
aumento do número de demandas a serem ajuizadas no Poder Judiciário, porquanto aquele que poderia ser atingido pela eficácia da decisão
em questão não o será; e 6) traz ao arcabouço jurídico pátrio verdadeiro
holocausto de direitos fundamentais, como à educação, à saúde, ao meio
ambiente equilibrado e do consumidor, impondo-se-lhes limitação que não
se coaduna com sua natureza jurídica, a de direito coletivo, em lateralidade
com o direito individual.
Demais disso, não se pode esquecer que, repise-se, porque no campo
do direito coletivo, a leitura do referido dispositivo legal restritivo deve ser
feita de olhar posto na doutrina pós-positivista, devidamente inspirada na
Justiça e na legitimação democrática, doutrina esta em que os princípios
ganham destaque de proposições genéricas e abstratas, convolando-se em
verdadeiros mandados de otimização de um sistema que valoriza a moral
e a ética, irradiando seu filtro interpretativo por todo o sistema jurídico.
Aliás, conforme Celso Antônio B. de Mello (2009, p. 948), “princípio [...] é,
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por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele,
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas”.
Em complementação e ainda neste ponto, transcrevem-se, como na
origem, por lealdade intelectual, as lições de Ruy Espíndola (1999, p. 248):
“Os princípios constitucionais [...] funcionam como critérios interpretativos
para solução de outros casos, que não lhes solicitem, diretamente, aplicação
jurídica. Esses casos podem ter em mira tanto normas constitucionais quanto
infraconstitucionais [...]”.
Focalizando, pois, os princípios insertos explícita e implicitamente
na Carta Política e tendo em conta a doutrina dos direitos fundamentais
— no que se fundamenta o neoconstitucionalismo —, é com assento em
dispositivos da CF/88, tais como os arts. 1º, II e III; 3º, I e III; 5º, caput,
XXXII, XXXV, LXX, LXXIII, e § 2º; 6º, caput; 7º; 170, V, VI, VII; 196; 201; 205;
215 e 225, que se tem por jurídico fundamentar-se, no afã de pôr cobro
a tão grande controvérsia, na autoridade dos princípios infra declinados,
sendo que, para isso, lançam-se premissas, mais uma vez, no escólio do
membro do parquet mineiro, professor Gregório Assagra de Almeida (2008,
p. 456-457), quando se refere ao Princípio da proibição do retrocesso do
direito coletivo, a saber:
[...] não tem previsão expressa [...], porém ele é decorrência natural da
própria principiologia constitucional. A Constituição Federal de 1988
instalou no Brasil um sistema jurídico aberto (art. 5º § 2º), dinâmico
e progressivo em relação às conquistas individuais e coletivas (art.
1º, caput, da CF) [...].

No ponto, finaliza sua exposição narrando que, no modelo adotado
pela Carta, decorre tal princípio do princípio democrático e do devido processo legal, no âmbito coletivo.
Continuando o texto engendrado por Assagra de Almeida (2008, p.
459-460), declina a inafastabilidade e a não limitação do direito coletivo.
Vale-se de argumentos como a ilimitabilidade interpretativa dos direito fundamentais e do papel do Ministério Público, conforme previsão da CF/1988,
129, III, e da cláusula aberta inserta no art. 5, § 2º, demonstrando, ali, a necessidade de o intérprete integrar o ordenamento jurídico em seu exercício
exegético.
Por derradeiro, por não se afastar em nada do entendimento aqui
esposado, destaca-se, na linha dos princípios aludidos por Assagra de Almei-
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da (2008, p. 462), o Princípio da Conformação do procedimento do direito
coletivo, acerca do que assim se expressa o festejado professor:
O Direito atual é um direito da efetividade, da concretização. A fase
é a do acesso à justiça como direito de acesso a uma ordem jurídica
justa e adequada [...].

Nessa ótica de acesso à justiça, da teoria dos direitos constitucionais
fundamentais, o direito processual precisa conferir os meios necessários para atender às necessidades do direito material, o que se intensifica quando o próprio direito material faz parte da teoria dos
direitos constitucionais fundamentais, como é o caso do Direito Coletivo brasileiro.

Ainda sob o influxo dos princípios, outro que muito pode acrescer
à noção que se quer passar é o da interpretação conforme a Constituição,
devidamente previsto na Lei 9.868/99, art. 28, parágrafo único. Referida
técnica, em verdade, mais do que um norte hermenêutico, é empregada quando a norma legal apresenta mais de um sentido ou semântica,
devendo o exegeta emprestar-lhe aquele que mais se conforma com a
Constituição.
No dizer autorizado de Luís Roberto Barroso (2011, p. 325), “o princípio impõe a juízes e tribunais que interpretem a legislação ordinária de
modo a realizar, da maneira mais adequada, os valores e fins constitucionais.
[...] entre interpretações possíveis, deve-se escolher a que tem mais afinidade
com a Constituição”.
Pois bem, na medida em que, na espécie, não se confundam limites da
coisa julgada e competência, como limites à jurisdição, a LACP 16 deve ser
considerada em conjunto com o CDC, 93 e 21 e a CF, 129, III, preservando
o que fora almejado pelo legislador constituinte originário, vale dizer, dar
relevo e destaque às demandas coletivas, preservando a inteireza substancial
do que se contém em cada interesse e direito desta peculiar natureza, pena
de se fazer tábula rasa o seu móvel principal, guardando a especificidade da
norma consumerista e concedendo atenção aos valores dados pela Carta aos
direitos coletivos, genericamente considerados.
Não se afastam deste propósito, ainda, as lições de Barroso (2011, p.
329), quando se reporta ao princípio da efetividade. Após mencionar que as
normas jurídicas podem ser analisadas em planos distintos, ensina o professor doutor e mestre que,
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[...] no período imediatamente anterior e ao longo da vigência da Constituição de 1988, consolidou-se um quarto plano fundamental de apreciação das normas constitucionais: o da sua efetividade que significa a
realização do Direito, a atuação prática da norma, fazendo prevalecer
no mundo dos fatos os valores e interesses por ela tutelados.

Sem deixar de pontuar a péssima técnica jurídico-legislativa que cerca
a inovação da LACP, tem-se que tornar miscíveis conceitos jurídicos, para
limitar irrazoavelmente direitos e interesses enunciados e protegidos na
Carta de 1988, não é republicano, tampouco democrático.
Falou-se, assim, em efetividade e em concreção de direitos. Desta
sorte, se um direito fundamental (direito humano positivado na Carta da
República, que tem proteção qualificada) estiver sendo obstaculizado, suprimido ou minimizado por qualquer norma infraconstitucional (processual)
contrária ao que disposto na Lei Básica, que é o caso vertente, sua plena
efetivação deve ser garantida por todo aplicador do direito, maxime pelo
Estado-Juiz, tendo-se em conta o princípio do Estado Democrático, além
daqueloutros já indicados nas linhas pretéritas, até porque a interpretação
da Carta Política não está subordinada às normas-disposição, e sim estas
àquela, de maior envergadura.
Tem-se por correto que, no âmbito individual, poderá ser requerida
a tutela de direitos e efetivamente ser ela deferida, mas isso não afasta o
óbice intransponível trazido pela LACP 16, no que toca precisamente ao direito coletivo lato sensu, devidamente prestigiado pela Carta Política, como
já repisado.
De fato, não o afasta porque referida limitação, de cunho substancial e
não meramente processual, desnatura o principal mote da lei, que é o de disciplinar o exercício e acautelar efetivamente, em sentido amplo, os interesses
e direitos coletivos, entre eles os individuais homogêneos (acidentalmente
coletivos), devidamente disciplinados no CDC, 103, III.
Pode haver opiniões, na espécie, que apontam para que o problema da
alteração legislativa se resolva no campo da jurisdição ou da competência —
como quis o legislador ordinário, ao que parece —, no processual (CF/1988,
22, I) ou mesmo no da coisa julgada, mas a proposta destas reflexões, sem
nenhum prejuízo dos valiosos argumentos já expostos pela doutrina e jurisprudência, é ampliar o espectro de visão para abranger além; lança-se
foco sobre a constatação de que, a depender da interpretação que se confira
ao multimencionado dispositivo, referida restrição laborará em desfavor
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do arcabouço normativo constitucional, que alberga direitos de multifária
natureza jurídica e que confere efetividade ao direito coletivo brasileiro,
impedindo a atomização de litígios vários, sem olvidar que tal percepção,
em si, também, é direito fundamental, inserto na CF/88, 5º, LXXVIII.
Em meio a tais ideias, bispa-se que o dispositivo é um retrocesso ao
que veio a ser homenageado pela CF, 129, III, não se atentando para a real
natureza jurídica do direito em jogo, tampouco para a projeção social que
uma decisão, em sede de ACP, pode ter. A resposta do Judiciário deve ser apta
a dar efetividade ao direito posto, pena de desvirtuar o sistema, negando a
seu verdadeiro titular o que a própria Constituição lhe assegurou.
Os efeitos da decisão judicial, pois, sem limitação territorial de competência (conotação imprópria ao direito coletivo), devem ser canalizados
a proteger o direito da lesão ou da ameaça sofrida, reparando-os integralmente com a advertência de que a sentença, na ação coletiva, não deve ser
reduzida a um papelucho contendo mera concatenação de capítulos ou um
simples palavreado inócuo.
Nesta quadra, incursionando no âmbito prático do tema, o STF, em
21/06/2011, no Ag. Reg. no Agravo de Instrumento 559.141/PE, relator ministro Marco Aurélio, para o que se citou o julgamento do RExt 163.231/SP,
relator ministro Maurício Corrêa, de 29/06/2001, manifestou-se no sentido
de prestigiar a indeterminidade do objeto em questão nas ações coletivas,
a base jurídica que une os interessados e também a origem comum dali
nascida, assim dizendo que

[...] as chamadas mensalidade escolares, quando abusivas ou ilegais,
podem ser impugnadas por via da ação civil pública [...] pois ainda
que sejam interesses homogêneos de origem comum, são subespécies
de interesses coletivos, tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal. [...]
Cuidando-se de tema ligado à educação (direito fundamental, não se
olvide), amparada constitucionalmente como dever do Estado e obrigação de todos (CF, art. 205), está o Ministério Público investido da
capacidade postulatória (...), quando o bem que se busca resguardar
se insere na órbita dos interesses coletivos, segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima de tudo, recomenda-se o
abrigo estatal.

Tendo em linha de conta a lição supra, calha um questionamento:
como ficaria a situação jurídica do prejudicado por mensalidades escolares
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abusivas, que, estudando em município de um estado-federado limítrofe ou
bem próximo, fosse residente fora do âmbito territorial de atuação do juiz
que se vincula ao Judiciário de outro estado-federado, a exemplo das cidades
de Petrópolis e Juiz de Fora (vinculadas, respectivamente, ao TRF2 e TRF1)
ou de Petrolina e Juazeiro (vinculadas, respectivamente, ao TRF5 e TRF1)?
Decerto que não poderia ele ficar desguarnecido pela decisão, pois, no caso
de direitos individuais homogêneos, a teor do CDC 103, III, a sentença fará
coisa julgada erga omnes, se procedente o pedido. É dizer que, se a sentença
do juiz de piso, no caso em tela, for procedente, não havendo limitação territorial para a eficácia de tal ato jurisdicional, ela abrangerá todo o território
nacional, alcançando os titulares dos direitos objeto do litígio coletivo. Assim ocorre pela especificidade com que tratado no microssistema jurídico
coletivo, composto pela disciplina dos direitos individuais homogêneos e
dos coletivos e difusos.

5 Conclusão

De fato, além do declinado acima sobre os princípios que regem os
direitos aqui referidos e ainda contra a incidência da LACP 16, ganha cores
fortes também o argumento de que o imbróglio formado não cuida de jurisdição, mas sim de limites subjetivos da coisa julgada, qualidade da sentença
coletiva que deve afetar todos que estejam na mesma situação, desimportando o locus de seu domicílio. É de todo impróprio eleger o domicílio de
quem esteja no polo ativo da ação coletiva, uma vez que não se esgota nele a
titularidade do objeto do litígio coletivo como fator que refreia os efeitos da
decisão judicial — de órgão jurisdicional definido por regra de competência
— dirigida à proteção do direito — cuja natureza transcende o indivíduo
particularizado — posto em cheque por lesão ou ameaça de lesão.
Assim, para dar vida em abundância ao dispositivo do CDC 103, em
absoluto compasso com os princípios inerentes ao direito coletivo, tão favorecido na CF/1988, ter-se-á como certo que a limitação dos efeitos da coisa
julgada obedecerá ao que pedido na ação ou à natureza do objeto, valendo
as regras de organização judiciária do tribunal local, em obséquio ao CDC
93, apenas para firmar competência do juízo na dicção da causa que lhe for
apresentada.
Conclui-se, diante do que já se falou, que a LACP 16 e 21 deve ser interpretada em harmonia com as regras do Código de Defesa do Consumidor,
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aplicando-se normalmente as normas de fixação da competência territorial
no que toca ao foro de ajuizamento da ação coletiva, salvaguardando, quando
se cuidar da eficácia da sentença, a orientação de que o alcance de sujeitos
por ela potencialmente atingidos há de ser dado, se na defesa de interesses
difusos, coletivos ou individuais homogêneos (estes sempre que coletivamente tratados), em sintonia com o disposto no CDC 103.
A inaplicabilidade/inocuidade da LACP 16 àquelas três nuanças de
direitos e interesses, a par dos já repisados motivos de todos conhecidos
(inclusive aqueles declinados pelo STJ no julgamento-paradigma do REsp
411.529/SP, no sentido de que a regra labora em desfavor do próprio ideário que se pretende alcançar com o CDC, entrando em rota de colisão com
o espírito deste, sobremodo quando em mira a defesa dos consumidores
considerados em coletividade e em sua vulnerabilidade), fundamenta-se
na incidência dos princípios constitucionais ventilados nas linhas passadas,
embasada naquele escólio doutrinário, no intuito de preservar a espécie e
conceder-lhes plena efetividade e eficácia, consolidando os cânones constitucionais.
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Revogação da união estável “militar”
Warney Paulo Nery Araújo1

Este artigo visa tecer algumas considerações acerca do aparente conflito existente entre a Lei 9.278/1996, que regulamentava a união estável
nos termos do art. 226 da CF, o Estatuto dos Militares (art. 50, § 3º, i, da
Lei 6.880/1980) e a Lei da Pensão Militar (art. 7º, I, b, da Lei 3.765/1990),
ou seja, antes da alteração promovida pela Medida Provisória 2.215-10, de
31/08/2001 (que modificou a Lei da Pensão Militar).
Previa o Estatuto Militar que, em caso de morte de militar da União,
o companheiro sobrevivente só teria direito à pensão se comprovasse, além
de outros requisitos, tempo mínimo de convivência de 5 (cinco) anos. Já a
Lei de Pensão Militar nada dispunha acerca da união estável.
Com a edição da referida medida provisória, o tratamento a militares
e civis foi igualado.
Com base na regra de que a lei vigente à época dos fatos é que deve
regê-lo (tempus regit actum), a União vem negando administrativamente a
pensão por morte à companheira do militar cujo falecimento tenha ocorrido
antes da vigência desta medida provisória.
A questão, pois, é saber se se pode conceber a existência de dois
regimes de união estável, o civil e o militar. Para tanto, vejamos o histórico
legal do instituto.
A união estável passou por importantes aprimoramentos desde a
Constituição Federal de 1988. O período é marcado por sucessivas edições
legislativas, com início na Lei 8.971/1994, que, à semelhança dos diplomas
militares mencionados, exigia prole ou tempo mínimo de convivência para
que o companheiro sobrevivente tivesse direito a alimentos e à sucessão.
Posteriormente, já em 1996, foi editada a Lei 9.278 (Lei da União
Estável), vocacionada a regulamentar o art. 226, § 3º, da Constituição da
República, não mais condicionando os direitos resultantes da união estável
à existência de prole ou tempo mínimo de convivência.
1

Juiz federal.
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Por último, a matéria veio regulada no Código Civil de 2002, art. 1.723,
que ratificou os termos da Lei da União Estável.
Vejamos os textos legais citados:

CF/1988

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
[...]

§ 3º – Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento.
Art. 50
[...]

Estatuto dos Militares

§ 3º – São, ainda, considerados dependentes do militar, desde que
vivam sob sua dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando
expressamente declarados na organização militar competente:
i) a companheira, desde que viva em sua companhia há mais de 5
(cinco) anos, comprovada por justificação judicial
Lei da Pensão Militar

Art. 7º A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo
contribuinte, na ordem de prioridade e condições a seguir: (Redação
dada pela Medida provisória nº 2215-10, de 31.8.2001)
I – primeira ordem de prioridade: (Redação dada pela Medida provisória nº 2215-10, de 31.8.2001)
a) cônjuge; (Incluída pela Medida provisória nº 2215-10, de 31.8.2001)

b) companheiro ou companheira designada ou que comprove união
estável como entidade familiar; (Incluída pela Medida provisória nº
2215-10, de 31.8.2001)
Lei 8.971/1994
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Art. 1º A companheira comprovada de um homem solteiro, separado
judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de cinco
anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei nº 5.478,
de 25 de julho de 1968, enquanto não constituir nova união e desde
que prove a necessidade.
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Lei da União Estável

Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura,
pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com
objetivo de constituição de família.
Código Civil

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre
o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Como foi dito, paralelamente a essa evolução legislativa, o Estatuto
dos Militares (Lei 6.880/1980) se manteve estagnado, continuando a exigir o
tempo mínimo de convivência para o reconhecimento de pensão por morte,
o que só foi alterado em 2001, com a edição da MP 2.215-10.
Tal situação, a princípio, poderia levar o intérprete a cogitar da
aplicação do Estatuto dos Militares aos casos de falecimento de militares
ocorrido até 2001, resolvendo a antinomia legal aparente pelo princípio da
especialidade.

No entanto, tenho que o Estatuto dos Militares foi, neste específico
ponto, revogado pela Lei 9.278/1996, por ser com ela incompatível, já que
seria inconstitucional a existência de dois tipos de união estável, a civil e a
militar, com requisitos diferentes para sua concessão (art. 2º, § 1º, da LINDB).
Note-se que o próprio princípio constitucional da isonomia impõe o
tratamento igualitário quando se estiver diante de situações idênticas e não
se vislumbre discrímen legítimo para a diferenciação.

Bem por isso é que a admissão de coexistência de tipos diferentes de
união estável traria situações absurdas e ilegítimas, como, hipoteticamente, a
de dois civis vivendo em união estável há apenas dois anos, tendo, portanto,
direito à pensão no caso de morte do companheiro.
Acaso um deles torne-se militar e venha a falecer antes de completar
cinco anos de união, o supérstite, pela aplicação das leis militares, não faria
jus ao benefício.

Ora, ou estamos diante de flagrante violação à isonomia ou teríamos
de aceitar que a simples integração às Forças Armadas teria o condão de
extinguir uma união estável, anterior e validamente formada.
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Como o instituto da união estável é eminentemente de direito familiar — devendo haurir os princípios e regras que lhe dão contorno e forma
deste específico ramo do direito, que lhe normatiza os efeitos — padece
de fundamento querer que lei anterior, proveniente de outra sede jurídica,
regule o tema.
Assim, pois, temos a seguinte ordem cronológica das leis em comento: 1) a redação original do Estatuto dos Militares conviveu pacificamente
com a Lei 8.971/1994, já que ambas previam os mesmos requisitos para
o reconhecimento da união estável; 2) com a edição da Lei 9.278/1996, o
Estatuto dos Militares foi, nesta específica parte, derrogado, não mais se
exigindo cinco anos ou prole para se reconhecer o vínculo de companheirismo; 3) por último, a alteração procedida no referido Estatuto pela MP
2.215-10/2001 não inovou em nada, apenas adequando a sua redação aos
ditames constitucionais de igualdade.
Por tais razões, é imperioso que se dê tratamento uniforme à união
estável entre as pessoas, sejam elas civis ou militares, i.e., independentemente de sua profissão ou atividade.
Nesse sentido caminha a jurisprudência, conforme julgados abaixo:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. UNIÃO ESTÁVEL.
PENSÃO POR MORTE. DIREITO DA COMPANHEIRA. RATEIO COM
FILHAS. POSSIBILIDADE. 1. Preliminar de incompetência da Justiça
Federal refutada. 2. A Constituição Federal, art. 226, parágrafo 3º, reconheceu a união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar. 3. Hipótese em que a convivência restou devidamente demonstrada, através de documentação existente nos autos, fazendo
jus a companheira à pensão deixada pelo de cujus, conjuntamente
com as filhas deste. 4. Não havia que se falar em adultério uma vez
que o instituidor do benefício estava divorciado da primeira esposa.
5. É irrelevante a ausência de sua prévia inscrição como dependente,
bem como de convívio por tempo superior a cinco anos, pois normas infraconstitucionais não podem restringir direitos assegurados
na Constituição Federal. 6. Remessa oficial e apelação improvidas.
(APELREEX 200483000166928, desembargador federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data: 03/08/2012
- Página: 504.)
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PENSÃO MILITAR. BENEFICIÁRIOS: EX-CÔNJUGE, EX-ESPOSA E FILHA.
FORMA DE RATEIO PREVISTA NAS LEIS Nºs. 5.774/71 E 3.765/60.
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1. Comprovada a união estável, a companheira e ex-cônjuge, que recebia alimentos judiciais, concorrem à pensão deixada por militar. 2.
Os filhos do militar falecido, habilitados na forma da lei, fazem jus à
percepção de metade da pensão, nos termos do art. 9º, § 3º, da Lei nº.
3.765/60. 3. A existência de companheira e ex-cônjuge habilitadas
ao recebimento de pensão de ex-militar acarreta a igualdade de participação no rateio da pensão, ressalvada cota-parte eventualmente
devida à filha do instituidor, na forma disciplinada pelos §§2º e 3º,
do art. 7º da Lei nº. 3.765/60. 4. As demais questões trazidas a julgamento foram devidamente apreciadas pelo acórdão recorrido. Não há,
portanto, nos outros pontos, obscuridade, omissão ou contradição a
ser sanada. A todo modo, ressalte-se que não há obrigação do Juiz em
responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado
motivo bastante para fundamentar a decisão, nem está obrigado a ficar
adstrito aos fundamentos por elas indicados. 5. Embargos de Declaração opostos por Ivette Brandão Botelho acolhidos, em parte. Embargos
de Declaração da União Federal rejeitados (EEIAC 200001001130279,
desembargador federal Francisco de Assis Betti, TRF1 - Primeira Seção,
e-DJF1 DATA: 12/05/2008 - P.15).

Em conclusão, é de se afastar a exigência de cinco anos de convivência
contida no Estatuto dos Militares no tocante aos óbitos ocorridos antes de
31/08/2001, ao entendimento de que, no ponto, o dispositivo que alberga
tal exigência foi revogado pela Lei 9.278/1996, que tratou inteiramente da
matéria.
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