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PaLaVRa Do CooRDenaDoR

É realmente com enorme satisfação que a Associação dos Advogados de 
São Paulo traz a lume mais um número da prestigiosa Revista Brasileira da 
Advocacia, que constitui, como já é notório, importante meio de circulação do 
conhecimento no universo jurídico brasileiro.

A RBA reúne, nesta edição, uma variedade de estudos e ensaios com con-
teúdo dos mais interessantes, no que concerne a questões atuais relacionadas 
às múltiplas áreas do Direito.

Analisados, em seu conjunto, os artigos encerram reflexões e discussões 
que se encontram na ordem do dia, seja no plano teórico, seja no da praxe 
forense. Os escritos selecionados pelos responsáveis pela RBA enfocam desde 
questões mais gerais, como o ensino virtual do Direito, a atuação do advogado, 
a Justiça digital, até temas mais específicos, mas igualmente relevantes, como 
o papel do credor no âmbito dos contratos, a valorização dos precedentes judi-
ciais e o interesse recursal no sistema de precedentes obrigatórios.

Como facilmente se constata, a RBA tornou-se um periódico de divulgação 
científica que atende, num âmbito seleto, aos colegas que procuram se manter 
atualizados, em busca de contínuo aperfeiçoamento profissional.

Daí a razão precípua de reafirmamos, com muita convicção, que a AASP 
cumpre mais um de seus propósitos, qual seja, o de aproximar de seus caros 
Associados conhecimento jurídico de alto nível.

Desfrutem!

José RogéRio CRuz e TuCCi

Advogado. Ex-Presidente da AASP. Professor  
Titular da Faculdade de Direito da USP

joserogerio@tucci.adv.br

RBA_9.indb   9 12/03/2019   14:23:49



RBA_9.indb   10 12/03/2019   14:23:49



suMáRio

Palavra do coordenador
José RogéRio CRuz e tuCCi ...............................................................................  9

DouTRina naCionaL

aRBiTRageM

Arbitragem e Administração Pública no direito brasileiro
Arbitration and Public Administration in Brazilian law

eduaRdo talamini ..............................................................................................  19

DiReiTo CiViL

O papel do credor no contrato
The creditor and the contract

diogo leite de Campos ......................................................................................  45

DiReiTo inTeRnaCionaL

Facilitação do comércio brasileiro por meio da OMC
Brazilian trade facilitation through the WTO

FeRnanda vieiRa Kotzias e luCiana dutRa de oliveiRa silveiRa .....................  59

DiReiTo seCuRiTáRio

Seguros de risco político
Political risk insurances

José BRáulio petRy FonseCa .............................................................................  83

RBA_9.indb   11 12/03/2019   14:23:50



12 Revista BRasileiRa da advocacia 2018 • RBA 9

éTiCa

O novo Código de Ética e Disciplina da OAB: reflexões sobre a 
nova regulamentação ética da advocacia no Brasil

The new Code of Ethics and Discipline of the Order of Attor-
neys of Brazil: reflections on the new law of ethics regulation 
in Brazil

italo RoBeRto FuhRmann ..................................................................................  119

PRoCesso CiViL

Questões processuais emergentes da execução da obrigação 
alimentar

Procedural issues emerging from the execution of support  
payment

José RogéRio CRuz e tuCCi ...............................................................................  141

O interesse recursal no sistema de precedentes obrigatórios

L’interesse ad impugnare nel sistema di precedenti obbligatori

luCas BuRil de maCêdo ....................................................................................  165

Interpretação extensiva do inciso XI do art. 1.015 do Código 
de Processo Civil: possibilidade de interposição do recurso de  
agravo de instrumento nos casos de inversão do ônus  
da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 
Consumidor

Extensive interpretation of the subsection XI, of the art. 1,015, 
of the Civil Procedure Code: possibility to bill an interlocutory 
appeal, in cases of inversion of the burden of proof, based on 
art. 6 th, VIII, of the Consumer Defense Code

RogeRio alves RodRigues .................................................................................  211

Justiça digital

Justice numérique

Ronaldo alves de andRade ..............................................................................  243

RBA_9.indb   12 12/03/2019   14:23:50



13Sumário

DouTRina esTRangeiRa

La enseñanza virtual del Derecho: un paradigma en la Univer-
sidad cubana

The virtual teaching of the right: a paradigm in the Cuban  
University

alCides antúnez sánChez .................................................................................  263

noTas e CoMenTáRios

Atuação do advogado

RoBeRto Rosas ..................................................................................................  283

PaReCeR

Resposta aos comentários tecidos pela Consultoria Jurídica do 
TCU ao PL 7.448/2017

FloRiano de azevedo maRques neto, CaRlos aRi sundFeld, adilson aBReu 
dallaRi, maRia sylvia zanella di pietRo, odete medauaR, ives gandRa 
da silva maRtins, maRçal Justen Filho, Roque CaRRazza, gustavo 
BinenBoJm, FeRnando menezes de almeida, alexandRe santos de aRagão, 
FeRnando FaCuRy sCaFF, JaCintho aRRuda CâmaRa, veRa CRistina CaspaRi 
monteiRo, egon BoCKmann moReiRa, José viCente santos de mendonça, 
maRCos augusto peRez, Flavia piovesan, paulo modesto, andRé 
JanJáComo Rosilho, eduaRdo FeRReiRa JoRdão, vitoR Rhein sChiRato, 
paulo henRique dos santos luCon, CaRlos eduaRdo BeRgamini Cunha e 
yasseR gaBRiel ..................................................................................................  289

DisCuRsos e hoMenagens

Outorga do Título de Professor Emérito da Faculdade de Direi-
to da USP

Celso laFeR .......................................................................................................  315

RBA_9.indb   13 12/03/2019   14:23:50



14 Revista BRasileiRa da advocacia 2018 • RBA 9

CoMenTáRios à JuRisPRuDênCia

supeRioR tRiBunal de Justiça

INDENIZAÇÃO – Dano moral coletivo – Infidelidade de bandeira de posto de ga-
solina – Estabelecimento que ostenta marca comercial de uma distribuidora e ad-
quire e revende produtos de outras – Fraude em oferta ou publicidade enganosa 
que viola os direitos dos consumidores – Verba devida.

Comentário por alenCaR FRedeRiCo maRgRaF, ana Cláudia FeRReiRa 
andRade e pRisCila de oliveiRa maRgRaF ........................................................  325

tRiBunal de Justiça do Rio gRande do sul

PROVA – Tráfico de drogas – Ilicitude da prova material obtida mediante revista 
íntima – Inocorrência – Ausência de constrangimento ou situação vexatória, ten-
do em vista que a própria ré retirou o objeto de dentro de seu corpo, não sendo 
tocada em nenhum momento pelas policiais militares – Condenação que se impõe.

Comentário por alenCaR FRedeRiCo maRgRaF e RiCaRdo Bispo RazaBoni 
JunioR ................................................................................................................  364

noRMas De PuBLiCação PaRa auToRes De CoLaBoRação auToRaL inéDiTa ...  393

RBA_9.indb   14 12/03/2019   14:23:50



Doutrina  
Nacional

RBA_9.indb   15 12/03/2019   14:23:50



RBA_9.indb   16 12/03/2019   14:23:51



Arbitragem

RBA_9.indb   17 12/03/2019   14:23:53



RBA_9.indb   18 12/03/2019   14:23:53



Talamini, Eduardo. Arbitragem e Administração Pública no direito brasileiro. 
Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 19-41. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

19

aRBiTRageM e aDMinisTRação PúBLiCa no DiReiTo BRasiLeiRo

ArbitrAtion And Public AdministrAtion in brAziliAn lAw

eDuaRDo TaLaMini

Livre -Docente, Doutor e Mestre pela Universidade de São Paulo. Professor de Direito Processual Civil  
e Arbitragem da Universidade Federal do Paraná. Advogado. 

talamini@justen.com.br

áReas Do DiReiTo: Arbitragem; Administrativo

ResuMo: O texto examina a arbitrabilidade dos 
litígios envolvendo a Administração Pública no 
direito brasileiro e as principais peculiaridades 
do procedimento arbitral de que a Administração 
Pública é parte.

PaLaVRas ‑ChaVe: Arbitragem – Administração 
Pública – Indisponibilidade – Interesse público – 
Arbitrabilidade.

aBsTRaCT: The article examines the arbitrability of 
disputes involving Public Administration under 
Brazilian law and the main peculiarities of the 
arbitration procedure of which Public Adminis-
tration is a party.

keywoRDs: Arbitration – Public Administration – 
Inalienability – Public interest – Arbitrability.

Sumário: 1. Introdução. 2. “Disponibilidade” como pressuposto objetivo da arbitragem. 2.1. 
“Indisponibilidade” como impossibilidade de renúncia ao direito material. 2.2. “Indisponi-
bilidade” como impossibilidade de submissão espontânea à razão alheia (indisponibilidade 
da intervenção judicial). 2.2.1. Excepcionalidade da hipótese. 2.2.2. Sua não incidência, em 
regra, nas relações de direito público. 2.3. Indisponibilidade do direito material versus in-
disponibilidade da pretensão à tutela jurisdicional estatal. 2.4. O critério para a definição da 
disponibilidade relevante para a arbitrabilidade objetiva. 2.5. O objeto e a eficácia proces-
sual da convenção arbitral. 2.5.1. Ato de disposição de posições jurídico -processuais. 2.5.2. 
A convenção arbitral como negócio jurídico processual. 2.5.3. A disponibilidade da preten-
são à tutela judicial como elemento relevante para a arbitrabilidade. 2.6. O princípio geral 
da arbitrabilidade dos litígios do Poder Público. 2.6.1. O critério de arbitrabilidade objetiva 
para a Administração Pública. 2.6.2. Irrelevância da indisponibilidade dos bens públicos. 2.7. 
Manifestações doutrinárias específicas. 3. Patrimonialidade das pretensões. 4. A orientação 
jurisprudencial. 5. Desnecessidade de prévia cláusula arbitral. 6. Publicidade. 7. Local da 
arbitragem. 8. Arbitragem ad hoc ou institucional – A escolha da instituição arbitral e dos 
árbitros. 9. Arbitragem de direito – Exclusão da equidade. 10. Conclusão.
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1. intRodução

São várias as normas no direito brasileiro que preveem o cabimento de arbitra-
gem para conflitos que envolvem entes da Administração Pública. Além das pre-
visões em específicas leis setoriais (como no caso do petróleo, gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos, v.g. – Lei 9.478/1997, art. 43, IX; Lei 12.351/2010, 
art. 29, XVIII), os estatutos gerais das parcerias público -privadas (art. 11, III, Lei 
11.079/2004) e das concessões (Lei 8.987/1995, art. 23 -A, acrescido pela  
Lei 11.196/2005) também autorizaram o emprego da via arbitral. Mais do que is-
so, a Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996) foi reformada para prever expressamen-
te que “a Administração Pública direta e indireta poderá utilizar -se da arbitragem 
para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis” (art. 1º, § 1º, 
acrescido pela Lei 13.129/2015). Depois disso, a arbitrabilidade de conflitos que 
envolvam a Administração tornou a ser afirmada no âmbito dos conflitos societá-
rios das empresas estatais (Lei 13.303/2016, art. 12, parágrafo único), e relativa-
mente a contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário 
da Administração Pública federal (Lei 13.448/2017, arts. 15, III, e 31).

A despeito disso, as disputas a respeito da arbitrabilidade dos conflitos dos en-
tes administrativos, ainda que tenham sido em boa medida superadas, não cessa-
ram por completo.1 O nó górdio permanece sendo a “indisponibilidade” dos 

 1. É amplíssima a doutrina afirmativa do cabimento da arbitragem envolvendo a Admi-
nistração Pública – ainda que os fundamentos adotados variem intensamente, a pon-
to, por vezes, de restringir -se a arbitrabilidade objetiva a limites tímidos e, como se vê 
a seguir, injustificáveis. Além dos textos adiante citados, podem ser referidos, entre 
muitos outros: TÁCITO, Caio. Arbitragem na concessão de serviço público. Revista 
de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 210, 1997; DALLARI, Adilson. Arbitragem 
na concessão de serviço público. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 13, 
1996; GRAU, Eros Roberto. Da arbitrabilidade de litígios envolvendo sociedades de 
economia mista e da interpretação de cláusula compromissória. Revista de Direito 
Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, São Paulo, v. 18, 2002; MOREIRA 
NETO, Diogo de Figueiredo. Arbitragem nos contratos administrativos. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 209, 1997; WALD, Arnoldo. Arbitragem em 
contrato administrativo. Valor Econômico, 15 de maio de 2012; CARMONA, Carlos 
Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96. São Paulo: Malheiros, 
1998. p. 52 e ss.; GRINOVER, Ada Pellegrini. Arbitragem e prestação de serviços 
públicos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 233, 2003; VALENÇA 
FILHO, Clavio. Arbitragem e contratos administrativos. Revista de Direito Bancário, 
do Mercado de Capitais e da Arbitragem, São Paulo, v. 8, 2000; OLIVEIRA, Gustavo 
Henrique Justino de. A arbitragem e a nova contratualização administrativa. In: 
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direitos da Administração Pública. Em nome dela (que não é mais do que uma 
das facetas do discurso – pouco preciso e muito discutível em seus termos – da 
“indisponibilidade do interesse público”), ora se preconiza a limitação drástica 
da incidência da arbitragem,2 ora se afirma a própria inconstitucionalidade des-
sas normas.3

Assim, cabe o exame do tema, ainda que sumário, para verificar os parâmetros 
legítimos de arbitrabilidade dos conflitos que envolverem a Administração Pú-
blica e identificar se há peculiaridades no regime jurídico do processo arbitral de 
que os entes administrativos participam.

GUIMARÃES, Edgar (Coord.). Cenários do direito administrativo: estudos em home-
nagem do Professor Romeu Felipe Bacellar Filho. Belo Horizonte: Fórum, 2004; PIN-
TO, José Emilio Nunes. A arbitrabilidade de controvérsias nos contratos com o Estado 
e empresas estatais. Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre, v. 1, 2004; MUNIZ, 
Joaquim de Paiva. Os limites da arbitragem nos contratos de concessão de exploração 
e produção de petróleo e gás natural. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 
2, 2004; LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na Administração Pública: funda-
mentos jurídicos e eficiência econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007; SUND-
FELD, Carlos Ari; CAMARA, Jacintho Arruda. O cabimento da arbitragem nos 
contratos administrativos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 248, 
2008; CALMON, Eliana. A arbitragem e o Poder Público. Revista de Arbitragem e Me-
diação, São Paulo, v. 24, 2010; TIBURCIO, Carmen. A arbitragem como meio de solu-
ção de litígios comerciais internacionais envolvendo o petróleo e uma breve análise 
da cláusula arbitral da sétima rodada de licitações da ANP. Revista de Arbitragem e 
Mediação, São Paulo, v. 9, 2006, e A arbitragem envolvendo a Administração Pública. 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janei-
ro, v. 18, 2010; TIMM, Luciano Benetti; SILVA, Thiago. Os contratos administrativos 
e a arbitragem. Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre, v. 29, 2011; SALLES, 
Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 
2011; BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. O direito administrativo, a arbitragem e a 
mediação. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 32, 2012; RIBEIRO, Diogo 
Albaneze Gomes. Arbitragem e Poder Público. Revista Brasileira de Infraestrutura, 
Belo Horizonte, v. 3, 2013; JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 
12. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016. n. 12.12.11.7, p. 642 e ss. Vejam -se, ainda, os textos 
de diversos autores reunidos em PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães; TALAMINI, 
Eduardo (Coord.). Arbitragem e Poder Público. São Paulo: Saraiva, 2010.

 2. Veja -se, por exemplo, a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição no caso “ANP 
x Petrobrás – Campos de Lula e Cernambi” (TRF -2ª Reg., Ação Anulatória 0005966-
-81.2014.4.02.5101, j. 13.05.2015).

 3. É o caso de BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 31. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 734).
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2. “disponiBilidade” Como pRessuposto oBJetivo da aRBitRagem

A expressão “direito (in)disponível” comporta, entre vários,4 dois significa-
dos relevantes e inconfundíveis. Aliás, mais do que uma simples diferença de 
acepções, o objeto sobre o qual recai o atributo da “(in)disponibilidade” é diver-
so em um caso e outro.

2.1. “Indisponibilidade” como impossibilidade de renúncia ao direito material

Em um primeiro sentido, a “indisponibilidade” retrata a pura e simples im-
possibilidade de renúncia a determinado direito material. Nessa acepção, afirma-
-se que o direito é “indisponível” quando o seu titular não puder abdicá -lo como 
e quando bem entender. Não pode dispor negocialmente sobre ele de modo livre. 
Não pode simplesmente doá -lo, abrir mão dele.

No âmbito das relações patrimoniais privadas, em regra, os direitos materiais 
são disponíveis. Assim, e em princípio, o particular pode dar a um bem de sua 
propriedade o destino que melhor lhe aprouver. Pode doá -lo. Pode até mesmo 
destruí -lo – respeitadas as normas de segurança e salubridade públicas. Enfim, 
pode simplesmente abrir mão do direito que tem sobre tal bem, independente-
mente de qualquer contrapartida.5

A Administração Pública, por sua vez, titulariza posições jurídicas que são 
em grande medida “indisponíveis”, na acepção ora destacada. Isso é decorrên-
cia direta do princípio constitucional republicano: se os bens públicos perten-
cem a todos e a cada um dos cidadãos, a nenhum agente público é dado des - 
fazer -se deles a seu bel -prazer, como se estivesse dispondo de um bem particu-
lar seu. Mais ainda: existem valores, atividades, bens públicos que são inaliená-
veis em qualquer hipótese. Então, no que tange ao núcleo fundamental das 

 4. Sobre o caráter polissêmico do termo “(in)disponibilidade”, veja -se OLIVERO, 
Luciano. L’indisponibilità dei diritti: analisi di una categoria. Turim: Giappichelli, 2008. 
n. 1.1, p. 17 e ss.

 5. Não se ignora haver, na ordem jurídica contemporânea, marcante funcionalização da 
propriedade privada (CF, arts. 5º, XXIII; 170, III; 182, § 2º; 184; 185, parágrafo único) – 
que repercutirá sobre a disponibilidade desse direito, limitando -a em alguma medida 
(p. ex., considerem -se os parâmetros impostos pelo art. 186 da CF ao uso da proprieda-
de rural). De qualquer modo, permanece o elemento nuclear da disponibilidade, que 
permite a renúncia ao direito.
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tarefas, funções e bens essencialmente públicos, não há espaço para atos de dis-
posição.6

De qualquer modo, é desnecessário aqui qualquer aprofundamento da ques-
tão, porque, como se verá adiante, não é a “indisponibilidade” em tal acepção o 
parâmetro para cabimento da arbitragem.

2.2. “Indisponibilidade” como impossibilidade de submissão espontânea à 
razão alheia (indisponibilidade da intervenção judicial)

Em uma segunda acepção, “indisponibilidade” consiste na impossibilidade 
de o sujeito, constatando que não detém razão em determinado conflito, curvar-
-se à pretensão alheia que é fundada, procedente. Vale dizer, proíbe -se o próprio 
reconhecimento espontâneo e extrajudicial de que não se tem razão e impõe -se 
como necessário e imprescindível o concurso da jurisdição estatal: apenas a essa 
caberá dizer quem tem razão.

Essa situação pode ser melhor designada como indisponibilidade ou “neces-
sariedade da intervenção judicial”.

2.2.1. Excepcionalidade da hipótese

São excepcionais as situações de direito material para as quais o processo ju-
dicial é verdadeiramente indispensável.

 6. A indisponibilidade dos bens públicos, mesmo na acepção ora destacada, comporta 
gradações. Há atividades e bens que, em vista de sua absoluta essência pública, não 
podem ser abdicados em hipótese nenhuma (p. ex., não se concebe que o Poder Público 
possa renunciar ao seu poder de legislar ou à sua titularidade do poder de polícia). Já em 
outros casos, embora o bem jurídico seja indisponível, outros valores constitucionais 
justificam que, observadas determinadas condições, o Estado renuncie a determinadas 
decorrências ou derivações desse bem “indisponível”. Assim, a potestade tributária é 
indisponível, mas é possível lei autorizando a remissão, a anistia, do crédito fiscal. Na 
mesma linha, há na esfera federal autorizações legais bastante amplas e genéricas para a 
realização de acordos processuais, inclusive com renúncia a direitos (Lei 9.469/1997, 
art. 1º; Lei 10.259/2001, art. 3º c/c art. 10). De resto, e uma vez observado o devido pro-
cesso administrativo e a devida contrapartida remuneratória, inúmeros bens jurídicos 
da Administração são suscetíveis de disposição contratual (o instituto do contrato ad-
ministrativo tem sede constitucional: art. 37, XXI, CF – além das diversas disposições 
constitucionais que aludem ao contrato administrativo de concessão).
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O exemplo normalmente lembrado é o da persecução penal. Vigoram o prin-
cípio da necessariedade do processo penal e da indisponibilidade da defesa téc-
nica. Por mais que o acusado esteja convencido de que é culpado e deve ser 
punido, é indispensável um processo judicial para tanto. Ainda que o acusado 
não queira defender -se, ser -lhe -á providenciado um defensor. Nesses casos, não 
há como solucionar -se a lide, senão com a intervenção do juiz estatal. É a isso que 
se referem os processualistas penais quando aludem à “indisponibilidade da li-
berdade no processo penal”.7

No âmbito civil, são raras as hipóteses em que isso ocorre. Como exemplos, 
podem ser citadas determinadas situações que envolvem o estado das pessoas, 
tais como a separação judicial e o divórcio, quando o casal tem filhos menores ou 
incapazes; a falência e a insolvência. É o que se passa também com o regime san-
cionatório da improbidade administrativa (Lei 8.249/1992)8 e com a decretação 
de invalidade de registros públicos (Lei 6.017/1973, arts. 214, § 1º, e 216). Nes-
ses casos, a ação judicial é necessária; o processo judicial é indispensável. Não 
basta a própria parte reconhecer que não tem razão, que deve, que é culpada... 
Apenas uma sentença judicial poderá produzir o resultado devido.

Mas trata -se de circunstância excepcional. A garantia de acesso ao Judiciário 
não pode ser transformada em obrigatoriedade de acesso. Vigora, nesse sentido, 
o princípio geral da disponibilidade.9

2.2.2. Sua não incidência, em regra, nas relações de direito público

A “indisponibilidade” – nesse segundo sentido, de necessariedade da inter-
venção judicial – é excepcional mesmo no âmbito do direito público. Os entes da 
Administração Pública podem e devem resolver seus conflitos com terceiros sem 

 7. Como escreve Aury Lopes Jr. (Direito processual penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
cap. I, n. 6, p. 7): “Não é possível a aplicação da reprovação sem o prévio processo, nem 
mesmo no caso de consentimento do acusado, pois ele não pode se submeter volunta-
riamente à pena, senão por meio de um ato judicial (nulla poena sine iudicio)”.

 8. “Quando se pretende a caracterização de ato de improbidade previsto nos artigos 9º, 10 
e 11 da Lei 8.429 e se pretende a aplicação das penalidades ali previstas além da demis-
são, a investigação deve ser judicial” (STJ, 3ª Seção, MS 15.054/DF, j. 25.05.2011, com 
unanimidade, quanto ao ponto).

 9. Como escreveu o Roberto Bacellar, “o Poder Judiciário” deve ser compreendido como 
“órgão oficial disponível”: “as pessoas sempre puderam resolver seus conflitos pessoal-
mente, por meios consensuais extrajudiciais e até com a eleição de terceiro não inte-
grante dos quadros da magistratura” (Mediação e arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012. 
cap. 3, n. 3.1, p. 51 -52).
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ter de recorrer ao Judiciário. Os mesmos vetores constitucionais que ao Poder 
Público e aos seus entes descentralizados impõem o princípio da “indisponibili-
dade” na primeira acepção anteriormente indicada (irrenunciabilidade de um 
direito existente), igualmente lhes impõem o dever geral de resolver seus confli-
tos extrajudicialmente. Vale dizer, também para a Administração Pública a regra 
é a “disponibilidade”, no segundo sentido aqui exposto (possibilidade de solu-
ção de conflitos sem a intervenção do juiz estatal).

A Administração Pública, ao constatar que não tem razão em dado conflito, 
tem o dever de submeter -se aos parâmetros da legalidade (CF, arts. 5º, II, e 37, 
caput). Em regra, tal submissão independe da instauração de processo judicial. 
Trata -se de imposição inerente à própria relação material de direito público: se o 
Estado constata que o particular tem um determinado direito em face dele, cabe-
-lhe dar cumprimento a esse direito. Do mesmo modo, se o Estado verifica que 
não existe o direito ou poder que pretendia exercer em face do particular, cumpre-
-lhe abster -se de fazê -lo, sem que precise receber uma ordem judicial para tanto. 
A não necessariedade da intervenção judicial nos litígios públicos deriva tam-
bém do princípio constitucional da moralidade (CF, arts. 5º, LXXIII, 37, caput e 
§ 4º). Há a imposição de que a Administração Pública paute suas condutas de 
acordo com o princípio da boa -fé. Se a Administração constata que a posição ju-
rídica do particular é correta, não lhe é dado valer -se de artifícios ou subterfúgios 
para subtrair -se ao cumprimento do dever dali extraível.

Por outro lado, o princípio da indisponibilidade dos bens públicos, na primeira 
acepção antes vista, tampouco desautoriza a constatação ora feita. A Administração 
Pública não está dispondo, “abrindo mão”, de um bem público quando dá cumpri-
mento a direito alheio. E isso pela óbvia razão de que, nessa hipótese, se não há direi-
to em favor da Administração, não há que se falar na existência de um bem público.

Evidentemente, o reconhecimento da razão do particular precisará dar -se me-
diante devido processo administrativo; o cumprimento do dever junto ao parti-
cular precisará ser deferido pela autoridade administrativa competente – e assim 
por diante. Mas o fundamental é que é possível – mais do que possível, é dever da 
Administração – cumprir direitos alheios ou abdicar pretensões infundadas 
quando constata que não tem razão.

Enfim, os conflitos envolvendo o Poder Público em regra podem e devem ser 
resolvidos sem a intervenção do Poder Judiciário.10

 10. Exceções, impondo a necessariedade da intervenção judicial nas relações de direito 
público (não criminais), são encontradas, por exemplo, no art. 95, I, da Constituição, e 
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2.3. Indisponibilidade do direito material versus indisponibilidade da 
pretensão à tutela jurisdicional estatal

Como indicado, a rigor, a diferença entre as duas hipóteses ora destacadas não 
reside propriamente na diversidade de acepções do vocábulo “(in)disponibilida-
de”, considerado em si mesmo. Antes, ela concerne ao objeto sobre o qual recai a 
indisponibilidade em um caso e em outro.

Em ambas as hipóteses, o termo “indisponibilidade” pode ser compreendido 
como impossibilidade de renúncia, abdicação, a uma posição jurídica. Mas no 
primeiro caso (item 2.1.) a indisponibilidade incide sobre o próprio direito ma-
terial. O sujeito abre mão do direito material de que é titular. Na segunda hipó-
tese, o atributo da indisponibilidade concerne ao direito à proteção judiciária. 
As partes envolvidas no conflito, notadamente aquela que não tem razão, abdi-
cam a possibilidade de submeter o litígio ao Poder Judiciário. Aquele que não 
tem razão deixa de valer -se do direito à tutela da jurisdição estatal, e desde logo 
curva -se à razão do adversário. A renúncia, nesse caso, nada tem a ver com o di-
reito material – que eventualmente nem sequer existe –, mas com a pretensão de 
tutela judicial.11

2.4. O critério para a definição da disponibilidade relevante para a 
arbitrabilidade objetiva

Diante dessa óbvia distinção, cumpre definir qual das duas hipóteses de indis-
ponibilidade é relevante para a aferição do cabimento da arbitragem. A resposta 

no já referido regime sancionatório por improbidade administrativa (arts. 12, parágrafo 
único, 16, 18 e 20, entre outros, da Lei 8.429/1992).

 11. A pretensão de tutela judicial não se confunde com a pretensão de direito material, que 
é o poder de exigir concretamente o cumprimento de um dever de cunho prestacional e 
está no plano substancial. Também é inconfundível com o direito genérico de acesso à 
Justiça, que é abstrato e totalmente incondicionado (mesmo quando o pedido não cum-
pre minimamente os pressupostos de admissibilidade, o jurisdicionado tem o direito de 
receber do juiz a decisão que não conheça de sua demanda). A pretensão de tutela judi-
cial é submetida a pressupostos de admissibilidade e se refere a um bem de vida especí-
fico, em face do qual tais pressupostos são aferidos. Sobre o tema, veja -se DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
2000. n. 429 (“Tutela jurisdicional”). v. II. p. 820 -823; e LENT, Friedrich. Diritto proces-
suale civile tedesco. Trad. Edoardo Ricci, da 9. ed. alemã, de 1959). Nápoles: Morano, 
1962. n. 36, p. 145 -147.
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depende da identificação da função e, consequentemente, da natureza da con-
venção arbitral. Qual o objeto da convenção arbitral: dispor sobre o próprio di-
reito material ou sobre a pretensão de proteção judicial? Trata -se de um pacto de 
direito material ou processual?

Caso se repute que a convenção arbitral consiste em um ato de disposição so-
bre o próprio direito material, será imprescindível, para sua validade e eficácia, 
que o próprio direito material seja disponível. Caso se reconheça ser a convenção 
arbitral um pacto pelo qual se renuncia à submissão da causa ao Judiciário para 
submetê -lo a um método heterônomo privado, sem afetar o direito material, daí 
então se imporá a conclusão de que a pretensão de tutela judicial é que precisa ser 
disponível, e não o direito material.

Essas considerações, que beiram o truísmo, têm sido, todavia, constantemen-
te ignoradas no trato do tema.

2.5. O objeto e a eficácia processual da convenção arbitral

O objeto – e o consequente efeito – principal da convenção de arbitragem tem 
natureza processual.

2.5.1. Ato de disposição de posições jurídico ‑processuais

Na convenção arbitral, os contratantes dispõem essencialmente sobre posi-
ções jurídico -processuais. Em regra, eles podem optar por não provocar a juris-
dição. Assim, podem igualmente, de modo consensual, encontrar outro modo 
de solução para o conflito, que lhes pareça mais adequado às peculiaridades 
concretas da situação litigiosa. Com isso, estão exercitando sua liberdade, sua 
autonomia, mas não porque pretendam abrir mão de seu (possível) direito ma-
terial, e sim porque desejam um modo de solução alternativo ao judicial.12  

 12. Como precisamente observa António Sampaio Caramelo: “Não há, com efeito, qual-
quer analogia entre o contrato de transacção, em que as partes põem termo a um litígio 
mediante abandonos ou concessões recíprocas (o que implica que possam dispor dos 
direitos que daquela são objecto), e a convenção de arbitragem, mediante a qual as par-
tes confiam a um decisor independente e imparcial, por elas directa ou indirectamente 
escolhido, a resolução de um litígio existente entre elas, de acordo com o direito ou com 
a equidade. Igualmente nenhuma analogia se pode estabelecer entre a renúncia a um 
direito (ou a desistência dele em juízo) e a submissão a decisão por árbitro das contro-
vérsias, actuais ou futuras, àquele respeitantes” (Critérios de arbitrabilidade dos lití-
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Pela convenção arbitral, as partes ajustam que não irão valer -se da via judicial pa-
ra a solução de um conflito atual ou futuro relativo a determinado bem de vida ou 
conjunto de bens de vida. Optam por uma forma de tutela também heterônoma, 
mas alternativa à solução estatal. Portanto, pactuam que não exercerão a preten-
são de obter proteção jurisdicional estatal no que concerne àquele objeto dispu-
tado. É desse direito, processual, que dispõem.13

Sob outra perspectiva: as partes excluem a competência (ou jurisdição) dos 
agentes e órgãos judiciários para a solução do mérito de um litígio, selecionando 
ou definindo critérios para selecionar outros julgadores.14

Em suma, esses efeitos são eminentemente processuais.15

2.5.2. A convenção arbitral como negócio jurídico processual

Enfim, a convenção arbitral, em qualquer de suas modalidades, não é ato de 
disposição do direito material envolvido, mas ato de disposição da pretensão de tu-
tela pelo Judiciário. Pode -se aludir a um negócio jurídico processual,16 em lugar da 
vetusta noção francesa de contrato de direito privado.

gios. Revisitando o tema. IV Congresso do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio 
e Indústria Portuguesa: intervenções. Coimbra: Almedina, 2011. n. 12, p. 26). Na mesma 
linha, POLCINI, Antonella Tartaglia. Modelli arbitrali tra autonomia negoziale e funzio-
ne giurisdizionale. Nápoles: Scientifiche Italiane, 2002. n. 26, p. 279.

 13. “No compromisso (…) realiza -se uma disposição (ou melhor, uma peculiar modalidade 
de exercício) do direito processual à tutela jurisdicional e (uma particular expressão) da 
legitimidade para agir em defesa de um direito próprio” (BARLETTA, Antonino. La 
“disponibilità” dei diritti nel processo di cognizione e nell’arbitrato. Rivista di Diritto 
Processuale, v. 4, n. 5, 2008. p. 998, original em italiano).

 14. Como nota Edoardo Ricci, “evidente que a convenção de arbitragem é, ela mesma, con-
venção. Contudo, não é convenção sobre o objeto da lide, nem ato de disposição do di-
reito controvertido: é convenção sobre objeto diferente, sobre a simples escolha do juiz” 
(Desnecessária conexão entre disponibilidade do objeto da lide e admissibilidade de 
arbitragem: reflexões evolutivas. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Al-
berto; MARTINS, Pedro Batista (Coord.). Arbitragem: estudos em homenagem ao Prof. 
Guido Fernando Silva Soares (in memoriam). São Paulo: Atlas, 2007. n. 2, p. 406).

 15. Não se ignoram efeitos materiais que eventual e secundariamente podem advir da con-
venção arbitral, tais como a distribuição dos custos do processo arbitral, quando isso já 
foi estabelecido na convenção. 

 16. É a concepção prevalecente na doutrina alemã (cf. LEIBLE, Stefan; LEHMANN, Mat-
thias. El arbitraje en Alemania. Revista de Processo, São Paulo, v. 162, n. 1.4, 2008. p. 31). 
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A qualificação do pacto de arbitragem como negócio processual pode até ser 
objeto de alguma controvérsia terminológica ou taxonômica. Mas ninguém nega 
que sua eficácia preponderante é processual. Comumente, tal pactuação ocorre 
fora de um processo judicial – e muitas vezes antes mesmo de existir um litígio 
(cláusula compromissória). Para parte da doutrina, a circunstância de um ato ser 
praticado fora do processo é irrelevante para que ele possa ser classificado como 
processual: importa é que ele gere efeitos processuais (constituindo, extinguindo 
ou modificando direitos ou poderes processuais). Nessa perspectiva, a conven-
ção arbitral, em qualquer hipótese, merece ser qualificada como negócio jurídico 
processual.17 Outra vertente, contudo, prefere qualificar como processual so-
mente o ato jurídico que não apenas gera efeitos processuais mas também é pra-
ticado dentro do processo, pelos sujeitos do processo. Para esses doutrinadores, 
a convenção de arbitragem, excetuado o compromisso arbitral realizado em juí-
zo (Lei 9.307/1996, art. 9º, § 1º; Lei 9.099/1995, art. 24), não poderia ser qualifi-
cada como um negócio processual. Mas o fundamental é que, mesmo esses 
autores, não negam que a convenção de arbitragem tem objeto e eficácia princi-
pal com natureza processual.18

Idêntica consideração é aplicável à doutrina que modernamente permanece 
enfatizando o caráter contratual da convenção de arbitragem. A afirmação de que 
o compromisso constitui um contrato é invariavelmente acompanhada do reco-
nhecimento de sua eficácia processual. Nesse sentido, o Código Civil de 2002 
tornou a ocupar -se do compromisso arbitral, mas em perspectiva absolutamente 
diversa da do diploma de 1916 (que, ainda contaminado pela concepção não 

Entre nós, veja -se GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual: primeiras refle-
xões. In: MEDINA, José Miguel Garcia; CRUZ, Luana Pedroso de Figueiredo; CER-
QUEIRA, Luís Otávio Sequeira de; GOMES JR., Luiz Manoel. Os poderes do juiz e o 
controle das decisões judiciais: estudos em homenagem a Teresa Arruda Alvim Wambier. 
São Paulo: Ed. RT, 2008. n. 1, p. 290 -292, e n. 6.3, p. 298 -299. Na Itália, confira -se BO-
VE, Mauro. La giustizia privata. Pádua: Cedam, 2009. cap. 2, n. 3, p. 33 -36, e, muito 
antes, CARNELUTTI, Francesco. Sistema del diritto processuale civile. Pádua: Cedam, 
1936. v. II, n. 420. p. 78.

 17. Essa era a concepção de CARNELUTTI (Ibidem). No Brasil, cf., v.g., MARQUES, Frede-
rico. Instituições de direito processual civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1966. v. II, n. 
421, p. 231.

 18. Veja -se, por exemplo, LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. 2. ed. 
Trad. e notas de Cândido Rangel Dinamarco. 4. ed. italiana, de 1980). Rio de Janeiro: 
Forense, 1985. v. I, n. 98, p. 221.
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autônoma do processo em face do direito material, equiparava o compromisso 
arbitral à transação). O Código atual foca apenas a inequívoca base negocial do 
instituto, incluindo -o entre as espécies de contrato (arts. 851 a 853). Não preten-
de atribuir -lhe eficácia de direito material. Pelo contrário, remete a disciplina do 
instituto, quanto a todos os demais aspectos, à lei própria. Em suma, se a conven-
ção contratual é um contrato, é um contrato eminentemente processual.19

2.5.3. A disponibilidade da pretensão à tutela judicial como elemento 
relevante para a arbitrabilidade

Uma vez reconhecido que a convenção arbitral constitui ato de disposição da 
pretensão à tutela judicial – e não ato de disposição do direito material –, não po-
de haver dúvidas quanto a qual é a “(in)disponibilidade” relevante para a arbitra-
bilidade objetiva. O que necessita ser disponível é precisamente a posição 
jurídica que é objeto do ato de disposição. Portanto, é apenas a segunda acepção 
antes exposta de “indisponibilidade” – a indisponibilidade da pretensão de tute-
la judicial – que tem relevo para a aferição do cabimento da arbitragem. É a essa 
acepção de (in)disponibilidade que se vai referir, doravante, como parâmetro de 
cabimento da arbitragem.

Cabe a arbitragem sempre que a pretensão à tutela judicial for disponível. Vale 
dizer: sempre que a situação conflituosa puder ser resolvida pelas próprias par-
tes, independentemente de ingresso em juízo. Se o litígio entre as partes versa so-
bre matéria que poderia ser solucionada diretamente por elas, sem que se fizesse 

 19. No dizer de Christian Larroumet, em ensaio dedicado ao “contrato de arbitragem inter-
nacional”: “O objetivo do acordo de arbitragem é excluir a competência dos juízes esta-
tais, quaisquer que sejam esses juízes. Esse acordo é um contrato em virtude do qual as 
partes se comprometem reciprocamente, o que faz com que ele seja de natureza sinalag-
mática. Por isso, o acordo deveria observar os requisitos de validade dos contratos e pro-
duzir os efeitos desses. Todavia, é um contrato muito particular que tem como objeto um 
ato jurisdicional. Deste ponto de vista, se o acordo de arbitragem se aproxima a uma 
cláusula relativa a competência do juiz estatal na medida em que, como essa última, o 
acordo de arbitragem prepara um ato jurisdicional, o aspecto jurisdicional é distinto e 
muito mais completo, uma vez que as partes no acordo excluem a competência dos juízes 
estatais em favor da dos árbitros” (A propósito de la naturaleza contractual del acuerdo de 
arbitraje en materia internacional y de su autonomía. In: ROMERO, Eduardo Silva; ESPI-
NOSA, Fabricio Mantilla (Coord.). El contrato de arbitraje. Bogotá: Legis, 2005 (1ª reimp., 
2008). n. 2, p. 14). Ver também APRIGLIANO, Ricardo. Cláusula compromissória: as-
pectos contratuais. Revista do Advogado (AASP), São Paulo, v. 116, n. 1, 2012. p. 177).

RBA_9.indb   30 12/03/2019   14:23:53



Talamini, Eduardo. Arbitragem e Administração Pública no direito brasileiro. 
Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 19-41. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

31ArbitrAgem

necessária a intervenção jurisdicional, então a arbitragem é cabível. Se o conflito 
pode ser dirimido pelos próprios litigantes, não faria sentido que não pudesse 
também ser composto mediante juízo arbitral sob o pálio das garantias do devido 
processo.20

Esse é o único significado racional da regra do art. 1º da Lei 9.307/1996, quan-
do alude ao cabimento da arbitragem “para dirimir direitos patrimoniais dispo-
níveis”. Também é esse o sentido o § 1º do mesmo artigo, ao aludir ao emprego 
da arbitragem pela Administração Pública. Aliás, a norma do art. 852 do atual 
Código Civil foi mais clara, ao definir por exclusão o campo objetivo de aplicabi-
lidade da arbitragem: ficam de fora as “questões de estado, de direito pessoal de 
família e (...) outras que não tenham caráter estritamente patrimonial”. Obvia-
mente, a expressão “questões de estado” nada tem a ver com “questões de direito 
público”. Refere -se a status jurídico: estado familiar (status familiae), estado de 
cidadania (status civitatis) e o estado de liberdade (status libertatis). Vale dizer, 
causas que se enquadram na acepção de “indisponibilidade” ora destacada, de 
necessariedade de intervenção de um juiz estatal.

Em suma, a (in)disponibilidade do próprio direito material é irrelevante para 
a determinação do cabimento da arbitragem, em todo e qualquer caso. Se a con-
venção arbitral nada dispõe sobre o direito material, não há sentido em afirmar 
que o direito material precisaria ser disponível para caber arbitragem.21

Nem se diga que a indisponibilidade do direito material teria importância re-
mota ou mediata, no sentido de que repercutiria sobre o regime da pretensão de 

 20. Como escreve Juan Montero Aroca: “(...) não cabe arbitragem, e do mesmo modo sen-
tença arbitral, quando uma consequência jurídica apenas pode ser obtida por meio de 
sentença [judicial]; ao passo que, se os particulares podem alcançar essa consequência 
por eles mesmos, nada impede que se alcance também por meio de arbitragem e de 
sentença arbitral. (...) Podem ser objeto de arbitragem as consequências jurídicas pre-
vistas nas leis que podem ser aplicadas pelos titulares das relações jurídicas” (Proceso 
(civil y penal) y garantía: el proceso como garantía de libertad y de responsabilidad. 
Valência: Tirant Lo Blanch, 2006. cap. 10, p. 437, original em espanhol).

 21. Como escreveu Paula Costa e Silva, “não existe uma relação entre a disponibilidade do 
direito [matéria] e a arbitrabilidade” (Anulação e recursos da decisão arbitral, parte 1. 
Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, 1992, t. III. p. 922, nota 799). Afinal, não há 
“ligação necessária entre a influência da vontade das partes sobre as vicissitudes de uma 
relação jurídica e a influência da vontade das partes para a determinação dos juízes dos 
seus litígios” (VENTURA, Raul. Convenção de arbitragem, parte 1. Revista da Ordem 
dos Advogados, 1986, t. II, n. 4.5.2, p. 321).
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tutela judicial, fazendo -a também indisponível. Isso é desmentido pelos exem-
plos óbvios, antes apresentados (itens   e  ). Não há essa correlação. Como nota 
Bedaque, os reflexos que a relação de direito material disponível pode produzir 
no processo “referem -se apenas à própria relação jurídico -substancial”. Não há 
“vinculação” necessária entre a disponibilidade do direito material e a disponibi-
lidade dos direitos, faculdades e poderes processuais.22

2.6. O princípio geral da arbitrabilidade dos litígios do Poder Público

Reitere -se que a indisponibilidade da pretensão de tutela judiciária é excep-
cional inclusive no âmbito do direito administrativo. No direito público tanto 
quanto no direito privado, limita -se a casos específicos, tais como aqueles antes 
mencionados. O princípio geral é o de que o Poder Público tem o dever de cum-
prir obrigações e respeitar direitos alheios independentemente de intervenção 
jurisdicional. E – não é demais repetir – apenas a (in)disponibilidade da preten-
são de tutela judicial tem relevo para a aferição do cabimento da arbitragem.

2.6.1. O critério de arbitrabilidade objetiva para a Administração Pública

Portanto, a Administração Pública pode pactuar a arbitragem – e, tendo -a 
pactuado, deve a ela submeter -se – sempre que a situação conflituosa for passível 
de solução que dispense a intervenção de um juiz estatal. Vale dizer: são arbitrá-
veis todos aqueles casos em que, se constatasse que não tem razão, o Poder Públi-
co e seus entes descentralizados teriam o dever de desde logo curvar -se à razão do 
adversário – sem ter de esperar, para tanto, um comando judicial.

Isso se aplica inclusive aos casos em que a Administração Pública pode pro-
priamente transigir, mas não se restringe a esses casos. Aplica -se igualmente a todo 
e qualquer caso em que Administração Pública possa e deva desde logo definir 
sua razão no caso concreto, sem ter de aguardar para tanto uma intervenção ju-
diciária. Por força da procedimentalização da atividade administrativa e da vi-
gência da garantia do contraditório, a submissão à razão alheia é em regra 
antecedida de processo administrativo.

 22. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 4. ed. São Paulo: Ed. 
RT, 2009. n. 3.3.1, p. 91. Ainda antes, Barbosa Moreira já havia atentado para esse aspec-
to (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual civil: quarta série. São 
Paulo: Saraiva, 1989, “O problema da ‘divisão de trabalho’ entre juiz e partes: aspectos 
terminológicos”, esp. n. 2 -4, p. 36 -38).
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Assim, um dos parâmetros de cabimento da arbitragem envolvendo a Adminis-
tração Pública pode também ser expresso nos seguintes termos: em todas as situa-
ções para as quais o Poder Público possa desenvolver um processo administrativo 
para a solução do conflito, há de se admitir também o emprego da arbitragem. Afi-
nal, o processo administrativo desenvolve -se com a potencialidade de dar razão à 
Administração ou ao particular – hipótese essa em que a Administração curvar -se -á 
à pretensão fundada da parte contrária ou cessará prontamente o exercício de sua 
própria pretensão infundada. Sob esse aspecto, o cabimento de processo adminis-
trativo está indissociavelmente ligado à desnecessidade de intervenção judicial, ou 
seja, à disponibilidade de pretensão de tutela judiciária. E, não custa repetir, se é 
desnecessária a intervenção do juiz estatal, é sempre possível a arbitragem.

2.6.2. Irrelevância da indisponibilidade dos bens públicos

Por todas essas razões, confirma -se que a indisponibilidade dos bens públicos 
(i.e., a irrenunciabilidade de direitos materiais da Administração Pública) não 
interfere minimamente sobre a admissão da arbitragem. Como já tive a oportu-
nidade de observar anteriormente:

a arbitragem não é aposta, jogo de azar. Quem remete a solução de sua causa ao 
processo arbitral não a está submetendo ao cara -ou -coroa nem à roleta -russa. 
Está buscando uma composição para o conflito em um processo pautado em 
parâmetros objetivos quanto ao seu desenvolvimento e ao conteúdo de suas 
decisões; um processo em consonância com as garantias do due process of law 
e, sob esse específico aspecto, controlável pelo Judiciário. Portanto, ao se sub-
meter uma pretensão ao juízo arbitral não se está renunciando a ela, não se 
está abrindo mão do direito material que eventualmente existe. Apenas se 
está abdicando do direito de obter do Judiciário a solução para a questão. Mas 
isso também ocorre quando a solução é obtida diretamente pelas partes sem 
ingressar em Juízo – o que, reitere -se, é em regra possível também nas relações 
de direito público.”23 Em termos ainda mais precisos, Antonella Polcini afirma 

 23. TALAMINI, Eduardo. Arbitragem e parceria público -privada (PPP). In: TALAMINI, 
Eduardo; JUSTEN, Monica Spezia (Coord.). Parcerias público -privadas: um enfoque 
multidisciplinar. São Paulo: Ed. RT, 2005. n. 4.6, p. 344. A Min. Eliana Calmon, em 
conferência a respeito do tema, teceu considerações bastante similares: “Ao optar pela 
arbitragem, o administrador público não mais está transigindo com interesse público 
ou abrindo mão dos interesses dos instrumentos de defesa do Estado. Está apenas op-
tando por um meio de defesa. Um meio de defesa absolutamente legal e absolutamente 
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que “a decisão da controvérsia será sempre um ato que escapa da autonomia 
das partes, recaindo na esfera valorativa do juiz terceiro, parcial, indepen-
dente”. Vincula -se a esse aspecto a “exigência do pleno respeito às garantias 
fundamentais [...] sob pena de nulidade da decisão final.24

Evidentemente, existe a possibilidade de a Administração receber uma sen-
tença arbitral que lhe seja desfavorável. Mas tampouco nessa hipótese configura-
-se qualquer renúncia ou ato de disposição de direito material por parte da 
Administração. A derrota tão somente significará que ela não tinha razão quanto 
ao que pretendia. Então, não haverá nenhuma afronta ou menoscabo ao princí-
pio da indisponibilidade dos bens públicos – pela singela razão de que se terá 
apenas constatado que a Administração não possuía o direito material que ima-
ginava possuir. Ou seja, ela não estará dispondo de nenhum bem público porque, 
pura e simplesmente, ela não é a titular do bem jurídico -material em disputa.

2.7. Manifestações doutrinárias específicas

A concepção de “disponibilidade de direito” aqui exposta – que em regra não 
coincide precisamente nem mesmo com aquela da maioria dos doutrinadores bra-
sileiros favoráveis à ampla arbitrabilidade dos litígios da Administração Pública 
(que invariavelmente desenvolvem formulações a partir da “(in)disponibilidade” 
do direito material) – tem sido defendida pelo primeiro signatário do presente en-
saio, de há muito,25 e foi objeto de adesões doutrinárias recentes.26

consentâneo com a ordem jurídica” (A arbitragem e o Poder Público. Revista de Arbitra-
gem e Mediação, São Paulo, v. 24, 2010. p. 13).

 24. POLCINI, Antonella Tartaglia. Modelli arbitrali tra autonomia negoziale e funzione giu-
risdizionale. Nápoles: Scientifiche Italiane, 2002. n. 23, p. 236.

 25. TALAMINI, Eduardo. Cabimento de arbitragem envolvendo sociedade de economia mis-
ta dedicada à distribuição de gás canalizado. Revista de Processo, São Paulo, v. 119, 2005; 
Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre, v. 4, 2004, e Direito processual concretizado. 
Belo Horizonte: Fórum, 2010; e com o título Sociedade de economia mista. Distribuição 
de gás. Disponibilidade de direitos. Especificidades técnicas do objeto litigioso. Boa -fé e 
moralidade administrativa. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 5, 2005; Arbi-
tragem e parceria público -privada (PPP). In: TALAMINI, Eduardo; JUSTEN, Monica Spe-
zia (Coord.). Parcerias público -privadas: um enfoque multidisciplinar. São Paulo: Ed. RT, 
2005; A (in)disponibilidade do interesse público: decorrências processuais. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 128, 2005; e no ainda inédito “Convenção arbitral como negócio 
jurídico processual: pressupostos objetivos e subjetivos (arbitrabilidade)”.

 26. DINAMARCO, Cândido Rangel. A arbitragem na teoria geral do processo. São Paulo: Ma-
lheiros, 2013. n. 26, p. 90 -91; AMARAL, Paulo Osternack. Arbitragem e Administração 
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3. patRimonialidade das pRetensões

Além de disponíveis, as pretensões precisam ter caráter patrimonial para se-
rem arbitráveis (Lei 9.307, art. 1º; Código Civil, art. 852). Mas esse não é um re-
quisito problemático. O requisito em questão põe -se em termos bastante amplos 
e flexíveis. O interesse tem caráter patrimonial não apenas quando seu objeto di-
retamente se reveste de valor econômico. A patrimonialidade também se confi-
gura pela aptidão de o inadimplemento ser reparado, compensado ou 
neutralizado por medidas com conteúdo econômico.27

4. a oRientação JuRispRudenCial

O cabimento de arbitragem envolvendo o Poder Público – com a consequente 
legitimidade do ato legislativo que a previu – foi reconhecido pelo STF ainda na 
década de 1970, no “caso Laje”. Admitiu -se a submissão da União Federal a pro-
cesso arbitral em que se discutia a repercussão patrimonial de ato tipicamente es-
tatal (indenização por desapropriação de imóvel).28

No STJ, são reiteradas as decisões afirmando o cabimento da arbitragem para 
a solução de litígios da Administração Pública. Todas as decisões lá proferidas 

Pública: aspectos processuais, medidas de urgência e instrumentos de controle. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012. n. 2.7, p. 82 (v. também n. 2.2.2, p. 68 -70); WLADECK, Feli-
pe Scripes. Impugnação da sentença arbitral. Salvador: JusPodivm, 2014. cap. 1, nota 8, 
p. 29; ANDRADE, Gustavo Fernandes de. Arbitragem e Administração Pública: da hos-
tilidade à gradual aceitação. In: MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Re-
sende (Coord.). A reforma da arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 423 e 427; 
FRANZONI, Diego; DAVIDOFF, Fernanda. Interpretação do critério da disponibilida-
de com vistas à arbitragem envolvendo o Poder Público. Revista de Arbitragem e Media-
ção, São Paulo, v. 41, 2014. p. 225.

 27. Sobre a noção de “patrimonialidade”, vide: COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das 
obrigações. 4. ed. Coimbra: Coimbra, 1984. n. 5.5., p. 63 -66; VARELA, João Antunes. 
Das obrigações em geral. 7. ed. Coimbra: Almedina, 1991. v. I, n. 21, p. 102 -107, e Direi-
to das obrigações: conceito, estrutura e funções da relação obrigacional, fontes das obri-
gações, modalidade das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1977. v. I, n. 28, p. 90 -94; 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Foren-
se, 1990. v. II, n. 126, p. 2 -6; GOMES, Orlando. Obrigações. 8. ed. Rio de Janeiro: Foren-
se, 1992. n. 12, p. 20 -21; LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 5. ed. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos (atual J. S. Santa Maria), 1989. v. II, n. 10, p. 23 -25; JUSTEN 
FILHO, Marçal. Sujeição passiva tributária. Belém: Cejup, 1986. n. 5, p. 79 -80.

 28. STF, Tribunal Pleno, AI 52.191/GB, j. 14.11.1973 (disponível também em Revista Tri-
mestral de Jurisprudência, Brasília, v. 68. p. 382).

RBA_9.indb   35 12/03/2019   14:23:53



Talamini, Eduardo. Arbitragem e Administração Pública no direito brasileiro. 
Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 19-41. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

36 Revista BRasileiRa da advocacia 2018 • RBA 9

sobre a matéria são concordes nesse sentido. O “caso AES Uruguaiana x CEEE” 
ensejou dois acórdãos unânimes da 2ª Turma a esse respeito.29 No “caso TMC”, 
outros dois pronunciamentos unânimes no mesmo sentido foram proferidos pe-
la 1ª Seção.30 Por fim, mais recentemente, foi julgado pela 3ª Turma o “caso Com-
pagás”. Em tal acórdão, também unânime, reafirmou -se, agora já como orientação 
jurisprudencial e doutrinária consolidada, o cabimento da arbitragem envolven-
do a Administração Pública. Ademais, outras questões correlatas foram decidi-
das, todas de modo favorável ao processo arbitral.31

Aliás, o “caso Compagás” já havia propiciado importante precedente da justi-
ça estadual paranaense.32 E ainda antes, o TJDF, em acórdão relatado pela depois 
Ministra do STJ Nancy Andrighi, também havia afirmado o cabimento da arbitra-
gem para dirimir divergências contratuais administrativas de cunho econômico, 
mesmo sem haver específica lei autorizadora.33

5. desneCessidade de pRévia Cláusula aRBitRal

A Administração Pública pode, tanto quanto qualquer particular, pactuar a 
arbitragem em compromisso arbitral, já tomando em conta um específico litígio 
(Lei 9.307/1996, arts. 3º e 9º a 11). Tratando -se de um conflito interno societário, 
é dispensável a prévia existência de cláusula arbitral no estatuto ou em outro ato 
constitutivo da estatal. Nos conflitos externos, decorrentes de contratos admi-
nistrativos, é igualmente dispensável que a cláusula arbitral já constasse do 

 29. STJ, 2ª Turma, REsp 612.439/RS, j. 25.10.2005; STJ, 2ª Turma, REsp 606.345/RS, j. 
17.05.2007.

 30. STJ, 1ª Seção, MS -AgRg 11.308/DF, j. 28.06.2006; STJ, 1ª Seção, MS 11.308/DF, j. 
09.04.2008.

 31. STJ, 3ª Turma, REsp 904.813/PR, j. 20.10.2011. Além da própria arbitrabilidade objeti-
va do litígio: (a) reconheceu -se a validade de compromisso arbitral, posterior ao contra-
to administrativo, instituidor de arbitragem ad hoc; (b) afirmou -se a suficiência de 
previsão genérica no compromisso que remetia à arbitragem todas as questões contro-
vertidas pendentes entre as partes; (c) censurou -se severamente a Administração Públi-
ca por voltar -se contra a admissibilidade de arbitragem cuja convenção arbitral ela 
mesma propôs à parte adversária. 

 32. TAPR, 7ª Câmara Cível, AC 247.646 -0, j. 11.02.2004.
 33. TJDFT, Conselho Especial, MS 0003066 -90.1998.807.0000, j. 18.05.1999 (disponível 

também em Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, São 
Paulo, v. 8, 2000.
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contrato administrativo ou de sua minuta integrante do edital do processo licita-
tório. A não previsão no edital não obsta a posterior opção pela arbitragem. Sus-
tentar o contrário implicaria confundir a esfera processual com a material. A 
arbitragem não constitui em si mesma uma vantagem material que precise estar 
previamente estipulada. Trata -se de mera submissão de um litígio contratual a 
uma forma legal de solução de conflitos – razão pela qual é dispensável sua pre-
visão em edital.34

6. puBliCidade

Nos conflitos privados, entre particulares, é extremamente ampla a possibili-
dade de redução da publicidade no processo arbitral. Na esfera pública, é inviável 
restringir -se a publicidade por simples opção de vontade. A Administração Pú-
blica submete -se ao dever de publicidade (CF, art. 37, caput). Isso está refletido 
na exigência do § 3º do art. 2º da Lei de Arbitragem: arbitragem que envolva a Ad-
ministração Pública não se submeterá à regra geral da confidencialidade que vige 
na arbitragem.

Mas, ainda assim, é possível que a arbitragem envolvendo o ente público 
submeta -se a um regime de publicidade restrita. Isso dependerá dos fatores en-
volvidos no litígio (questões de segurança, intimidade pessoal, propriedade in-
telectual etc.). As mesmas razões que justificariam a restrição da publicidade no 
processo judicial (CF, art. 5º, LX) autorizam -na no processo arbitral. O regime 
processual de publicidade restrita não constitui um sigilo absoluto que torna o 
processo insindicável. Fica assegurado o acesso aos dados processuais pelas par-
tes e seus representantes, pelos órgãos de controle da Administração Pública etc. 
Cada sujeito que tem acesso aos dados assume o dever de, ainda que os utilizando 
para os fins legalmente admissíveis, zelar para que se mantenha a restrição de pu-
blicidade – sob as penas da lei.

Por outro lado, nos casos em que prevaleça a diretriz de publicidade sem res-
trições na arbitragem, isso não significa um procedimento desenvolvido em ses-
sões públicas e com seus atos sendo publicados em órgãos de imprensa oficial. 
Apenas implica que o tribunal arbitral ou a Administração Pública não poderão 
recusar -se a prestar informações sobre a causa, quando instados por alguém que 
detenha legitimidade e interesse jurídico para tanto.

 34. Nesse sentido decidiram tanto o TAPR quanto o STJ, no “caso Compagás”, referido nas 
notas 31 e 32, anteriormente.
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A Lei de Concessões (art. 23 -A), a Lei de PPPs (art. 11, III) e a Lei 13.448 
(art. 31, § 3º) exigiram que a arbitragem se faça em idioma português. Ao que 
se infere, pretendeu -se assim ampliar a garantia de publicidade. Nos campos 
estritos em que incide, tal exigência não impede emprego simultâneo de ou-
tro(s) idioma(s), conforme o que venha a ser pactuado pelas partes. Seja como 
for, não há similar exigência nas regras gerais sobre arbitragem e Administra-
ção Pública. Portanto, fora daqueles campos estritos, é possível arbitragem em 
idioma estrangeiro.

7. loCal da aRBitRagem

Também não existe nas regras gerais da Lei 9.307 a imposição de que a arbi-
tragem seja sediada no Brasil.

Exigência nesse sentido põe -se exclusivamente para as arbitragens de confli-
tos decorrentes de contratos de concessão ou de PPP (Lei 8.987, art. 23 -A; Lei 
11.079/2004, art. 11, III; Lei 13.448, art. 31, § 3º). Esse requisito, em si mesmo 
bastante criticável, não deve prevalecer, de qualquer modo, nos casos em que se 
dispensa a observância do foro brasileiro para os litígios decorrentes de contratos 
administrativos submetidos à via judiciária (Lei 8.666/1993, art. 32, § 6º, e art. 
55, § 2º, parte final).35

8. aRBitRagem Ad hoc ou instituCional – a esColha da instituição 
aRBitRal e dos áRBitRos

As normas sobre arbitragem envolvendo a Administração Pública não exigem 
que o processo se subordine a um órgão arbitral institucional. A arbitragem pode 
vir a ser não institucional (ad hoc), com os árbitros não sendo vinculados a ne-
nhuma câmara de arbitragem ou entidade congênere e sem que se sigam as regras 
ditadas por tais instituições.

Contudo, isso não impede – e é altamente recomendável – o emprego da arbi-
tragem institucional. A escolha de uma instituição arbitral com experiência e re-
putação tende a produzir resultados bastante positivos. A definição da instituição 

 35. Sobre o tema, v. TALAMINI, Eduardo. Arbitragem e parceria público -privada (PPP). In: 
TALAMINI, Eduardo; JUSTEN, Monica Spezia (Coord.). Parcerias público -privadas: 
um enfoque multidisciplinar. São Paulo: Ed. RT, 2005. n. 10.1.
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arbitral a atuar no caso concreto independe de processo licitatório. A atividade, 
por sua peculiar natureza, e sua inserção em negócio jurídico processual, é abso-
lutamente incompatível com aquele mecanismo de seleção. Mesmo nos casos em 
que a Administração Pública previamente estabelece a cláusula arbitral à qual o 
particular apenas adere (ex.: previsão de arbitragem já na minuta do contrato que 
acompanha o edital de licitação), fica de todo descartada uma licitação específica 
para a definição da instituição de arbitragem. Por óbvio, não se trata de atividade 
que se possa desempenhar arbitrariamente. A escolha deve ser pautada em parâ-
metros objetivos e fundamentados, que visem ao melhor resultado para o proces-
so arbitral. Seja como for, eventual falha nesse processo de escolha não poderá ser 
invocado, especialmente pela própria Administração Pública, para tentar invali-
dar o processo arbitral desenvolvido perante a câmara selecionado.

Frise -se que a instituição arbitral é inconfundível com os árbitros. A câmara 
apenas presta o serviço de administração do andamento do processo arbitral. Os 
árbitros, ao serem escolhidos e assumirem o encargo, assumem função que, ma-
terialmente, é jurisdicional. Sua escolha segue parâmetros estabelecidos pela lei, 
a convenção arbitral e, a depender dessa, o regramento da instituição arbitral. A 
escolha funda -se em relação de estrita “confiança” das partes (Lei 9.307, art. 13, 
caput). Por isso, e com ainda maiores razões, descarta -se a exigência de qualquer 
processo seletivo das pessoas dos árbitros.36

9. aRBitRagem de diReito – exClusão da equidade

A arbitragem envolvendo entes da Administração Pública será sempre de di-
reito (Lei 9.307, art. 2º, § 3º). Fica excluída a arbitragem por equidade (em tese, 
possível em outros âmbitos – Lei 9.307, art. 2º, caput). Isso deriva da submissão 
do Poder Público ao princípio da legalidade (CF, art. 37). Nesse ponto, sim, tem 
relevância a (in)disponibilidade do próprio direito material. A opção pela arbi-
tragem por equidade pressupõe que o sujeito optante disponha das pretensões 
materiais envolvidas. Afinal, há a possibilidade de a solução por equidade ser di-
versa daquela que seria a solução de direito – de modo que o sujeito perderia algo 

 36. Sobre as questões postas nesse tópico, ver JUSTEN FILHO, Marçal. Administração Pú-
blica e arbitragem: vínculo com a câmara de arbitragem e os árbitros. Disponível em: 
[www.justen.com.br/pdfs/IE110/IE%20110%20 -%20MJF%20 -%20Escolha%20
de%20Institui%C3%A7%C3%B5es%20e%20%C3%81rbitros%20e%20a%20Lei%20
de%20Licita%C3%A7%C3%B5es.pdf]. Acesso em: 12.09.2016.
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a que, a rigor, ele teria direito. Isso é possível apenas relativamente a direitos ma-
teriais disponíveis.37

10. ConClusão

Em síntese, no que tange à arbitrabilidade dos conflitos da Administração 
Pública, constata -se que: (a) as regras gerais sobre arbitragem já bastariam para 
autorizar seu emprego em casos que envolvem a Administração Pública; (b) 
são constitucionais as normas que explicitam tal possibilidade; (c) o alcance 
dessas normas é amplo, equiparando -se, no geral, aos limites postos aos sujei-
tos privados.

Por outro lado, o regime jurídico do processo arbitral de que participa a Ad-
ministração Pública não se reveste de peculiaridades de caráter puramente pro-
cessual (como são, p. ex., no processo judicial os mecanismos do reexame 
necessário, dos prazos em dobro ou do pedido de suspensão de decisões contrá-
rias ao Poder Público). As particularidades do processo arbitral de que partici-
pam entes administrativos são estritamente aquelas advindas de influxos do 
direito material, notadamente o regramento do art. 37 da Constituição – que im-
põe a agentes administrativos parâmetros de conduta a se observar em qualquer 
sede ou ambiente, dentro ou fora de um processo. Mas mesmo isso não é uma ex-
clusividade das arbitragens de que a Administração é parte. A repercussão do di-
reito material sobre o processo está sempre presente, sejam os litigantes públicos 
ou privados, litiguem eles perante árbitros ou o Judiciário.

 37. Nesse mesmo sentido, RICCI, Edoardo. Desnecessária conexão entre disponibilidade 
do objeto da lide e admissibilidade de arbitragem: reflexões evolutivas. In: LEMES, 
Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coord.). Arbi-
tragem: estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares (in memoriam). 
São Paulo: Atlas, 2007. n. 2.
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• Arbitragem nos litígios administrativos, de Caio Tácito – RArb 42/411–415 (DTR\2014\ 
15107); e

• Breves notas sobre arbitragem e Administração Pública no Brasil, de Luísa Quintão – 
RArb 59/121–146 (DTR\2018\22473).
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áRea Do DiReiTo: Civil

ResuMo: Na sociedade contemporânea dos direi-
tos e das pessoas, em que cada um reconhece no 
outro um outro eu, e em que as relações de poder 
e de hierarquia são esbatidas, o credor aparece 
numa função de colaboração com o devedor, par-
te com este na prossecução de um objetivo co-
mum em cumprimento das palavras dadas. Se não 
há cumprimento, cria -se então uma outra relação 
jurídica em que surge, agora sim, mas por ação do 
Estado, a exigência de o devedor cumprir.

PaLaVRas ‑ChaVe: Pessoa – Direitos da pessoa – 
Eu -nós – Associação entre as pessoas – Credor.

aBsTRaCT: In a contemporary society of rights and 
persons, where each one recognizes the other as 
another “I”, and where relations of power and 
hierarchy are diluted, the creditor’s task before 
the debtor emerges as a form of cooperation to 
pursue a common purpose in obedience to the 
words given. In the case of breach of contract it 
is thus created another legal relationship where 
the demand to perform a contractual obligation 
by the debtor emerges by State action.

keywoRDs: Person – Rights of the person – 
I -we – Association between persons – Creditor.

Sumário: 1. O afastamento do poder (direito subjetivo). 2. O ser humano “plural”: eu -nós. 3. 
A cooperação dos seres vivos. 4. O credor na relação jurídica. 5. O credor a colaborar. 6. A 
vontade é vinculativa.

1. o aFastamento do podeR (diReito suBJetivo)
Em estudo sobre as “relações de associação”1 terminamos com uma afirmação 

de Barbero sobre o não cumprimento da obrigação: o direito de ação não pode ser 

 1. Diogo Leite de Campos, Relações de associação: o Direito sem direitos. Coimbra: Alme-
dina, 2011. p. 125.
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confundido e unificado com o direito subjetivo. É a ordem jurídica que se inte-
ressa em restabelecer a ordem violada2.

Demos subsequentemente outro passo: não há realmente direito subjetivo; o 
que existe é uma troca de promessas a que o direito dá relevo jurídico, utilizando 
a coação no caso de as promessas não serem cumpridas. Criando uma (nova) re-
lação de indemnização ou reconhecendo um direito sobre a coisa.

O direito ao bem devido não pode confundir -se com a prestação ou abstenção 
em si mesmas consideradas. O bem devido é o resultado da prestação ou absten-
ção do devedor.

Nestes termos, tanto os direitos absolutos como os direitos relativos podem 
definir -se com uma posição jurídica de vantagem conferida a um sujeito 
do direito objectivo em ordem de obter um dado bem e consequentemente 
à titularidade activa, por parte do mesmo sujeito, de uma relação jurídica 
obrigatória3.

Parece de afastar que o objeto da obrigação (direito/dever) seja o comporta-
mento (devido) do devedor.

A redescoberta da dignidade da pessoa humana “torna dificilmente aceitável 
o poder de alguém sobre outro ou em relação a uma atividade do outro. Mas já 
não sobre os bens externos à pessoa”4. Se as promessas não forem cumpridas, 
extingue -se a relação jurídica que elas formavam, surgindo (normalmente) uma 
outra dela decorrente gerada pela ordem jurídica estadual que visará a indemni-
zação e (ou) a entrega da coisa prometida.

Hoje é difícil ver no direito subjetivo um poder de uma pessoa sobre a outra. 
Mas, apesar da evolução, a concepção de direito subjetivo continua a estar vicia-
da pela ideia de poder de uma pessoa sobre a outra5.

Vamos prosseguir com dois aspectos fundamentais: o da posição jurídica do 
credor; e simultaneamente afastar o “endeusamento” da autonomia da vontade 
em termos de, por si só, gerar vínculos jurídicos; criando -se, pois, uma nova no-
ção de contrato e do seu caracter vinculativo. Mais um passo: embora as pessoas 
tenham a faculdade de trocar as promessas que quiserem (sem prejuízo das suas 

 2. Cfr. Il diritto soggetivo, Foro italiano, 1939, 2, IV.
 3. Diogo Leite de Campos, ob. cit., p. 124.
 4. Diogo Leite de Campos, ob. cit., p. 127.
 5. Diogo Leite de Campos, ob. cit., p. 128.
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pessoas e dos seus planos de vida), a sociedade e o direito só darão proteção às 
que servirem interesses socialmente relevantes6.

Vou ensaiar as minhas explicações e justificação da minha confiança no ser 
humano livre, levado naturalmente a usar dessa liberdade para o bem, para a so-
lidariedade com o outro ( -eu)7.

Concentrar -me -ei no papel do credor, a conduzir a, e a derivar de, um certo 
contrato. Depois a maneira de ser desse contrato. E, finalmente, a força vincula-
tiva do contrato.

2. o seR humano “pluRal”: eu ‑nós

O ponto de partida e de concentração da realidade está no facto de que a con-
dição humana, o ser humano, é “plural”.

É certo que cada um de “nós” é um “ser em si” irredutível a qualquer outro e a 
todos os outros. Valor supremo e inultrapassável para o qual a sociedade e o Es-
tado foram feitos. A sociedade e o Estado – e o Direito – foram feitos para o ser 
humano, e não o ser humano para a sociedade, o Estado e o Direito.

Tal supremacia/prioridade revela -se nos direitos da personalidade, direitos da 
pessoa em si mesma, direitos perante a sociedade e o Estado, que servem de base 
ao Direito que regem e constroem. A pessoa humana gera os seus direitos e estes 
determinam o Direito.

Mas que pessoa é essa? Reduz -se ao “ser em si mesmo”? Em termos de uma so-
ciedade e um Estado formados por átomos? … Vindo a “organização” depois, 
preenchendo o vazio do individualismo? “Organização” eventualmente arbitrá-
ria, desprovida de valores, tendencialmente totalitária.

Em que os direitos da personalidade viriam “depois”, uma vez construídos o 
Estado e a sociedade. E construídos por esses, possivelmente numa óptica de 
possibilidade económica. Na esteira das físicas sociais tão presentes nos séculos 
XIX e XX em que as engenharias sociais conformavam o átomo humano ao con-
junto, esperando que a felicidade de cada um decorresse da submissão do todo às 
leis naturais.

Mas, já em sede de direitos da pessoa, se começa a apontar para “os outros”, 
mais precisamente, para “nós” como titulares de direitos e de danos.

 6. V. Diogo Leite de Campos, ob. cit., p. 127 e 128.
 7. Diogo Leite de Campos, ob. cit., p. 128.
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Refiro -me aos direitos da personalidade de “terceira geração”. Esses, como o 
direito de todos a um meio ambiente saudável, estatuto dos idosos e minorias, 
encontram de um lado toda a população; do outro, bens ou valores sociais: “nós” 
de ambos os lados, interpenetrando -se, por vezes coincidindo8.

Dos direitos da personalidade de primeira geração – manifestação e proteção 
do “eu” – chegamos aos direitos coletivos, proteção do eu, sem dúvida, mas atra-
vés da afirmação do “nós”.

Os problemas de afirmação do “eu” continuam a existir, talvez com força acres-
cida. Lembro os direitos da personalidade de segunda geração – direito à habitação 
(a usufruir de uma habitação), à saúde (a receber cuidados de saúde), à educação 
(a receber serviços de educação),etc. O “eu” afirma -se como um espaço defendi-
do, mas também como um centro de exigências. Diria que esses dois aspectos es-
tão intimamente interligados, sendo o primeiro necessário em si, mas largamente 
insuficiente sem o outro. Sem prejuízo do valor insuperável de referência ao “ser 
em si”. Mas os direitos da pessoa de segunda geração põem “os outros” na relação. 
Vendo bem, dos dois lados existe (também ou só) o “nós”. Todos nós (e cada um) 
temos esses direitos. E todos nós devemos contribuir para a sua satisfação.

Aqui encontramos uma manifestação fundamental da solidariedade/coope-
ração nas sociedades contemporâneas (mesmo que não tenham criado o 
“Estado -social”): o imposto generalizado para financiar as necessidades cole-
tivas. Todos pagam para satisfazer as necessidades de todos. Indo até ao fundo 
da relação, não encontramos só o eu -tu (como em alguma assistência indivi-
dual); estamos nós -nós.

A evolução do processo de civilização não passa (só) pela arte, pela técnica, 
pelas ciências. Tem como núcleo central a cooperação livre de todos para alcan-
çar ainda mais liberdade e melhor qualidade de vida (felicidade?).

3. a CoopeRação dos seRes vivos

Essa cooperação é típica dos seres vivos.

Esses não existem em si sós, mas em sistemas interdependentes no seu inte-
rior e uns com os outros, em que células, tecidos, seres vivem e se sacrificam no 
conjunto e pelo conjunto.

 8. Diogo Leite de Campos, O Direito em nós, Rev. Ordem dos Advogados, Lisboa, 68, II -III, 
2008.
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Voltando aos seres humanos, esses vivem com os outros e para os outros – 
sacrificando -se e morrendo pelos outros.

O melhor exemplo desta comunidade é a família. Essa é uma comunidade de 
amor/cooperação.

Em que cada um procura tanto o bem dos outros como o de si próprio. Sendo 
ambos interdependentes.

Sabendo que os outros são bons (para si -próprio, dando para receber e rece-
bendo para dar – consubstanciando o amor.

Essa cooperação (por vezes pouco evidente) existe não só na primeira socie-
dade (a família), como na sociedade em geral. Esta tem vindo a ser construída a 
partir de impulsos ou exigências de solidariedade – o respeito, o pagamento jus-
to do trabalho, o salário mínimo, a saúde, as férias pagas, os direitos da persona-
lidade etc.

Tudo isso – e muito mais – é atuado não pela violência, mas, sobretudo, pela 
solidariedade – por reconhecer no outro, outro eu. Sentindo um impulso de soli-
dariedade, de reconhecimento, em relação a esse outro eu.

Mais uma vez encontramos aqui o nós solidário com o nós. Tendo o impulso 
de dar para receber e, recebendo, dar.

O processo de civilização tem passado por um progressivo reconhecimento 
do outro, traduzindo em múltiplas formas de solidariedade – desde a iniciativa 
individual até às instituições privadas de solidariedade social e ao Estado social.

Nesse quadro, o Estado, sede de valores, mas sobretudo dos valores sociais, 
pode ser visto cada vez menos como um centro de poder (de soberania) superior 
aos cidadãos e constrangendo estes. Não como o poder de dar ordens e estabele-
cer sanções para o seu não cumprimento, mas sobretudo como a organização e 
promoção de certos fins sociais em termos de sugestão, promoção, recompensa 
(eventualmente).

Isso acontece nomeadamente na matéria que “parece” depender mais do po-
der do que da cooperação, os impostos.

O “poder” de tributar afirma -se frequentemente como a atribuição de uma es-
colha ao contribuinte: exercer certa atividade; investir em certa região; oferecer 
emprego etc.; em troca de vantagens fiscais.

Se isso é assim no Direito interno, também no Direito internacional: os Esta-
dos tentam evitar a saída de capitais oferecendo vantagens; ou atrair capitais ofe-
recendo vantagens superiores.

Transponhamos essa realidade para as relações jurídicas.
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4. o CRedoR na Relação JuRídiCa

Primeiro, as relações jurídicas, de cada um dos lados, afetam um conjunto de 
pessoas.

Depois, “poderes”, “autoridade”, “direitos”, estão excluídas delas.

Comecemos pela família, ainda a célula social de base.

A família, hoje, (só) vive de laços de amor, de solidariedade.

Não se concebe o marido credor (jurídico) do amor da mulher ou, mais come-
zinhamente, dos seus serviços domésticos – e muito menos da procriação. O 
mesmo se dirá da mulher em relação ao marido.

Cada um dos cônjuges só é “credor” do outro, porque acreditou, deu crédito. 
Credor não significa poder, ou exigência, ou direito: só acreditar, confiar que o 
outro é capaz de levar a cabo um certo projeto assente num certo programa.

Já se está felizmente longe (pelos menos nos princípios e numa generalizada 
prática social) da época em que o marido tinha o direito a exigir o depósito da mu-
lher no domicílio conjugal como manifestação de um poder, um direito sobre ela.

Ou em que se entendia que cada um dos cônjuges tinha um direito sobre o 
corpo do outro, pelo menos para efeito de relações sexuais.

Ambos os cônjuges acreditam num projeto comum e acreditam que em con-
junto são capazes de o prosseguir. Se atuam separadamente, contra a unidade que 
decorreria da prevalência de um projeto de vida, o casamento estará desfeito.

Direito à indemnização do cônjuge lesado? Depois, já fora da relação matri-
monial. Uma fase é o dever de cumprir; a outro, posterior, o dever de indemnizar.

Essa noção de cooperação é transponível, um pouco mais esbatida, para a so-
ciedade em geral.

Creio ser de afastar, como principio, o poder do Estado como (único ou prin-
cipal) instrumento de organização social e de cumprimento dos deveres.

Não se pode desprezar a função dos deveres sociais, da ética individual, dos 
imperativos religiosos. É a estes que é devido o funcionamento não conflituante 
da sociedade.

Se essa só funcionasse aplicando sanções, confessar -se -ia destruída.

As sanções são uma última “ratio” e devem ser reconhecidas pela sociedade 
em geral, mesmo por aqueles que as sofrem, como dotadas de ética e eficácia.

Não estou aqui a ocupar -me daqueles que não reconhecem os outros como se-
res humanos, também não se reconhecendo a si mesmos.
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A sociedade é -o por estar assente no valor da cooperação – nesta medida, tam-
bém uma lei do mundo físico.

A regra é a da prossecução de objetivos comuns.

Quando alguém escolhe – ou exerce – um ofício ou uma atividade económica 
sabe que, para ter sucesso, deverá prestar serviços de qualidade ou produzir bens 
apetecíveis.

Ou seja: trabalhar (também) para os outros. O lucro e a riqueza são produtos 
colaterais.

Quando se fala de concorrência, não se está a salientar o egoísmo do que quer 
obter mais lucros e destruir os outros. Concorrência significa produzir melhores 
bens e serviços do que os outros.

O lucro próprio está dependente do serviço aos outros.

A concepção da luta permanente entre os interesses dos trabalhadores e dos 
patrões tem sido enquadrada na errada perspectiva dos trabalhadores como uni-
dades passivas de produção.

A consciência (crescente) de que os trabalhadores participam num projeto 
comum, sendo sujeitos desse projeto, tem sido contemporânea da proteção jurí-
dica da sua posição na empresa. Tendo, os trabalhadores, por exemplo, direito de 
indemnização pelos factos lesivos praticados em relação à empresa.

5. o CRedoR a ColaBoRaR

Voltemos à ideia de credor (e devedor) despojada da sua marca de autoridade 
e de poder.

Tem acontecido encontrar nos bancos a seguinte afirmação: somos parceiros 
financeiros dos nossos clientes/mutuários.

Isso revela a correta ideia de credor; é aquele que é parceiro do devedor 
num certo projeto comum: lançamento de uma empresa, aquisição de uma 
casa etc. Ambos, credor e devedor, estão empenhados em que o projeto que 
os liga tenha sucesso. O devedor apresentou -se ao banco acreditando no seu 
projeto.

O banco acreditou também e associou -se a ele9.

 9. Naturalmente que estamos longe da ideia de sociedade (comercial). Continuamos no 
âmbito da normal cooperação entre pessoas solidárias.
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E se o devedor não cumpre, falhando com a sua parte no projeto ou este não 
tem sucesso?

O devedor não cumpriu.

Resta ao banco abandonar a relação de associação com o devedor e obter 
uma indemnização. Primeiro, o dever de cumprir. Depois, o dever de indemni-
zar.

Na perspetiva do credor: primeiro o crédito, o acreditar. Depois, o recurso à 
indemnização, uma vez que não há mais crédito. Com o Estado a intervir.

Acentuemos esse dever de cumprir e o dever de indemnizar.

Para a teoria clássica, a obrigação seria um vínculo unitário, pessoal, por inci-
dir sobre uma prestação, um ato do devedor. Também se pode perspectivar como 
um direito sobre o património de devedor, considerado como um prolongamen-
to ou dependência da pessoa do obrigado.

A execução forçada da dívida é a fase patológica da obrigação.

É essencial apenas o direito à prestação, com o dever de prestar do devedor.

Aquilo a que se obriga o devedor, e que, portanto, deve cumprir pontualmen-
te, permitir fixar os limites e o conteúdo na falta de cumprimento em que, na fal-
ta de cumprimento, o devedor se constitui de indemnizar o credor. A obrigação 
de indemnizar revela o sentido e a extensão do dever de prestar”.

Determinado comportamento é o meio indicado para alcançar certo fim.

Só se atinge o pleno significado da lei e do dever, quando se considere que o 
ser humano é um ser racional, livre.

O ser humano nunca pode ser tratado como meio para os outros realizarem os 
seus objetivos.

Se a norma não se compreende sem imperativo e sem dever, estes não se com-
preendem sem a ideia de pessoa humana.

Para Windscheid, o direito subjetivo seria um poder ou senhorio da vontade 
concedido pela ordem jurídica10.

Não interessa a vontade do sujeito do direito mas a da ordem jurídica, o que 
afasta a teoria do poder da vontade.

 10. Diritto delle Pandette, p. 107 -108.
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No direito subjetivo haveria só um interesse juridicamente protegido11.

Enquanto titular de um poder/direito o “verdadeiro” credor (detentor de au-
toridade) é o Estado.

Não aquele que acreditou. Transporemos em breve essa noção para o próprio 
fundamento do contrato.

Acreditando (também) na importância das representações sociais no desen-
volvimento da vida em sociedade e no Direito, espero que o aprofundamento da 
ideia de credor seja (um) motor da justiça.

O direito subjetivo assenta especialmente nos juízos feitos pelo legislador e 
não pelo indivíduo.

A função desempenhada pelo direito à indemnização no conjunto dos bens 
do credor é diversa da que exercia o direito prejudicado.

Tem objeto e fim diversos do dever de prestar, e por causa e justificação, os 
prejuízos causados.

6. a vontade é vinCulativa

Queremos deixar claro que as declarações contratuais vinculam por respeito 
à palavra dada e em atenção ao fim (causa) do contrato.

Uma importante corrente doutrinária anglo -saxónica tem sustentado que a 
vontade é vinculativa por si mesma. Para além disso, há promessas que não rece-
bem ou recebem graus muito variados de reconhecimento legal, ou de “execu-
ção” forçada.

Por outro lado, há vínculos a que são atribuídos efeitos que pouco têm a ver 
com a declaração.

A obrigação legal pode ser imposta só pela comunidade que visará os seus in-
teresses e valores acima dos das partes12.

 11. Ihering, Esprit du droit romain, trad. francesa, IV, p. 315 e ss.
 12. V. Ian Macneil, “The many future of Contracts”, 47, S. Cal. Law Review, 691 (1974); 

Duncan Kennedy, “Form and Substance in Private Law Adjucation”, 89, Harv. L. Re-
view, 1685 (1976); Anthony Kronman, “Contract Law and Distributive Justice”, 89, 
Yale Law Review, 691 (1974); Patrick Attiyah, The rise and fall of freedom of contract, 
405 -419, Oxford, 1979; Charles Fried, Contract as promise, A Theory of contractual 
obligation, Harvard University Press.
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Por outro lado, o que é considerada a execução forçada da promessa, nada 
mais é do que a compensação do dano sofrido pelo demandante por ter confiado 
na promessa de demandado13.

E se a parte não sofrer qualquer dano, a promessa não pode ter execução 
forçada.

Combinando -se, assim, indivíduo e colectividade14.

O ponto de partida estará na consideração de que seres humanos livres po-
dem, e fazem -no frequentemente, servir os interesses de outros. Fazendo -o so-
bretudo por imperativo moral e não por receio de punição15.

Através de respeito mútuo e da observância da justiça.

A promessa é normalmente (e socialmente) vinculativa. E o tecido social 
constrói -se através da promessa e das promessas futuras.

Isso sem esquecer a perspectiva de sanções que se vai tornando menos consi-
derável com o cumprimento de grande massa de promessas.

É evidente que tudo indica a presença de interesses próprios no cumprimento 
da promessa.

Isso tudo sem que se possa reduzir a vinculação moral do “devedor” ao inte-
resse próprio, sob pena de se dar uma alternativa ao obrigado de cumprir ou não 
cumprir – com equivalência ética e económica entre os dois termos. Pelo contrá-
rio: deve levar -se em conta o prejuízo sofrido pelo lesado, todas as vantagens (en-
riquecimento) que tenha retirado do não cumprimento 16.

Portanto, a ética impõe o cumprimento; a utilidade (e a ética) proíbe o não 
cumprimento.

Não é demais regressar à base: as partes celebram o contrato assente na sua 
liberdade/autonomia, vinculando -se às suas declarações e devendo cumprir o 
prometido.

 13. Lon Fuller e William Perdue, “The reliance interest in Contract Damages”, 46, Yale L.J., 
704 (1931).

 14. Attiyah, ob. cit., e Grant Gilmore, The death of contract, Columbus, 1974.
 15. Diogo Leite de Campos, Relações de associação, nom. p. 47 e ss. 
 16. Diogo Leite de Campos, Enriquecimento sem causa e responsabilidade civil, Rev. Ordem 

dos Advogados, Lisboa, 1982.
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áRea Do DiReiTo: Comercial/Empresarial

ResuMo: Em dezembro de 2013, na Conferência 
Ministerial de Bali, a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) deu um passo importante para 
expandir o comércio internacional e fortalecer 
seu papel nas regras de boa governança. Após 
intensa negociação, os Membros da OMC atin-
giram um consenso quanto ao “Pacote de Bali”. 
Para a indústria brasileira, o elemento mais re-
levante desse pacote foi a aprovação do Acordo 
de Facilitação de Comércio (AFC), que visa, acima 
de tudo, a diminuição das burocracias alfande-
gárias, conhecidas como red tape at the border. 
Esse Acordo representa uma oportunidade para 
a redução de custos relacionados ao comércio 
exterior do Brasil e reduz consideravelmente o 
espaço para atos de corrupção nas aduanas. O 
presente artigo aborda as principais mudanças 
que a entrada em vigor do AFC trará ao sistema 
jurídico brasileiro e à atividade aduaneira no País. 

aBsTRaCT: During the Bali Ministerial Conference, 
in December 2013, the World Trade Organization 
(WTO) took an important step to expand of inter-
national trade and strengthen its role in the rules 
of good governance. After intense negotiations, 
WTO Members reached a consensus on the “Bali 
Package”. For the Brazilian industry, the most im-
portant element of this package was the appro-
val of the Trade Facilitation Agreement (TFA), 
which aims, above all, the reduction of customs 
bureaucracy, also known as red tape at the bor‑
der. This agreement represents an opportunity 
to reduce costs related to Brazilian internatio-
nal trade and considerably reduces the space for 
acts of corruption in customs. This article dis-
cusses the major changes that the implementa-
tion of the AFC will bring to the Brazilian legal 
system and its effects to the customs activity in 
the country.
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Sumário: 1. Introdução. 2. O contexto de conclusão do AFC. 3. A perspectiva brasileira do AFC 
e as mudanças necessárias à sua aplicação. 4. Os efeitos do AFC sobre a atividade aduaneira 
no Brasil. 5. Considerações finais. Referências.

1. intRodução

Nas últimas décadas, o crescimento constante do comércio internacional im-
pulsionou as aduanas a processarem um número cada vez maior de operações. A 
economia, também cada vez mais global, passou a interligar players de diversos 
mercados tornando a entrada e saída de mercadorias uma atividade complexa e 
intensa. Ocorre, porém, que a evolução das instituições e normas aduaneiras não 
acompanharam a rápida velocidade com que o comércio internacional cresceu. 
Além disso, a redução nas tarifas como fruto do intenso trabalho da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) exaltou o efeito das medidas não tarifárias, tor-
nando evidente o custo de se cumprir com as burocracias alfandegárias, também 
conhecidas como red tape at the border.

De acordo com a UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio 
e Desenvolvimento, o gerenciamento de vários requisitos documentais se torna 
problemático no comércio internacional tendo em vista que as informações pre-
cisam ser submetidas a diferentes agências, em diferentes países, em diferentes 
idiomas e em diferentes formatos. As empresas atuantes no comércio internacio-
nal são obrigadas a lidar com inúmeros documentos e formulários. A título exem-
plificativo, uma transação regular de importação ou exportação envolve cerca de 
30 indivíduos e/ou instituições, 40 documentos, 200 dados sobre a operação e a 
reinserção de 60% a 70% de todos esses dados pelo menos uma vez.1 Em alguns 
casos, o custo de se cumprir com as formalidades alfandegárias tem sido registra-
do, inclusive, como superior ao custo pago com impostos aduaneiros.2

 1. UNCTAD. ICT solutions to facilitate trade at border crossings and in ports. TD/B/COM.3/
EM.27/2. 4 August 2006. Disponível em: [http://unctad.org/en/docs/c3em27d2_
en.pdf]. Acesso em: 08.05.2016.

 2. UNCTAD. Simplification of trade documentation using international standards. Trust 
Fund for Trade Facilitation Negotiations, Technical Note 13. Rev 3. January 2011. 
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Segundo dados do Banco Mundial, os importadores no Brasil levam cerca de 
49 horas para cumprir com as formalidades na aduana, gerando um custo de US$ 
970 com a obtenção, preparo e submissão de documentos durante o contato com 
a aduana, internalização da mercadoria e procedimentos de inspeção. Além dis-
so, esses mesmos importadores ainda enfrentam uma média de 146 horas e um 
custo US$ 107 tão somente para lidar com as burocracias documentais, ou seja, 
levantamento de dados, preparo de formulários e apresentação de documentos. 
No ranking das 189 economias com maior facilidade de comércio transfronteiri-
ço, o Brasil figura na 145ª posição. A título comparativo, nos países que ocupam 
a primeira posição,3 os importadores levam apenas 1 hora para cumprir com as 
burocracias documentais e o custo é abaixo de US$ 1.4

No atual ambiente do comércio moderno e da economia internacionalmen-
te globalizada, as empresas precisam de liberação rápida e previsível de suas 
mercadorias. Nessa mesma linha, sistemas com burocracia notória, concentra-
ção do poder de liberação das mercadorias em poucos funcionários da adminis-
tração pública e numerosas interações pessoais entre os contribuintes e esses 
funcionários podem levar ao desenvolvimento de redes de corrupção. A cor-
rupção nas aduanas se tornou frequente e prejudica consideravelmente o co-
mércio internacional.

Diante desse contexto, os Membros da OMC iniciaram negociações para a 
criação de medidas de facilitação do comércio, cujo objetivo primordial seria tor-
nar as normas e procedimentos aduaneiros mais uniformes, simples e eficientes. 
Após longas negociações, o Acordo de Facilitação de Comércio (AFC) foi con-
cluído na Conferência Ministerial de Bali, como fruto do “Pacote de Bali”, um 
conjunto de acordos sobre variados assuntos que compunham a agenda de nego-
ciações de Doha desde 2004.

O governo brasileiro ratificou o referido Acordo em março de 2016 e diversas 
medidas serão implementadas como ratificação dessa pauta de interesses. Assim 
sendo, diante da importância e atualidade do tema, bem como das mudanças que 
esse acordo ensejará nas atividades aduaneiras do Brasil, entende -se pertinente 

Disponível em: [http://unctad.org/en/Docs/TN13_DocumentSimplification.pdf]. 
Acesso em: 08.05.2016.

 3. Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Dinamarca, França, Hungria, Itália, Lu-
xemburgo, Holanda, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia e Espanha. 

 4. World Bank Group – Doing Business. Trading across borders. Disponível em: [www.doin-
gbusiness.org/data/exploretopics/trading -across -borders#close]. Acesso em: 08.05.2016.
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que o assunto seja debatido e disseminado. O presente artigo, portanto, tem co-
mo foco precisamente o debate sobre o AFC, as implicações que esse Acordo tra-
rá em termos normativos e estruturais, bem como seus efeitos sobre a interação 
dos entes privados com os agentes aduaneiros.

2. o Contexto de ConClusão do aFC
Segundo conceito adotado pela Organização para a Cooperação e Desenvol-

vimento Econômico (OCDE), facilitação do comércio é a simplificação e har-
monização de procedimentos e fluxos de informação associados à movimentação 
internacional de bens do vendedor para o comprador, bem como da transferên-
cia de dinheiro na direção contrária.5 Alguns autores entendem que o conceito 
de facilitação do comércio é mais abrangente, englobando, por exemplo, regu-
lamentos técnicos, procedimentos de avaliação de conformidade, certificação 
de produto, políticas concorrenciais e regras sobre compras governamentais e 
transparência.6

A Organização Mundial do Comércio (OMC) incorporou o tema formalmen-
te à sua agenda de negociações por meio da Declaração Ministerial de Singapura, 
em 1996.7 Como fruto dessa Conferência, os Membros da OMC instruíram o 
Conselho de Bens a “realizar trabalhos exploratórios e analíticos, com base no 
trabalho de outras organizações internacionais relevantes, sobre a simplificação 
dos procedimentos de comércio a fim de avaliar a possibilidade de a OMC esta-
belecer regras nesta área”.8

 5. OCDE. Working Party of the Trade Committee – Business Benefits Of Trade Facilitation 
(TD/TC/WP(2001)21/FINAL). 10 Apr. 2002. Disponível em: [www.oecd.org/official-
documents/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TD/TC/WP%282001%2921/FINAL&-
docLanguage=En]. Acesso em: 10.05.2016. 

 6. MESSERLIN, Patrick A.; ZARROUK, Jamel (2000). Trade Facilitation: Technical Regu-
lations and Customs Procedures. World Economy, 23(4) April 2000 (Blackwell) p. 577-
-593; DEE, Philippa; GEISLER, Chris and WATTS, Greg (1996). The Impact of APEC’s 
Free Trade Commitment, staff information paper (Industry Commission of Australia).

 7. De acordo com o Órgão de Apelação da OMC, Decisões e Declarações Ministeriais têm 
o condão de implementar as negociações multilaterais, bem como guiar as ações dos 
Estados -membros como regras costumeiras de interpretação do Direito Internacional 
Público (vide US – Clove Cigarettes (WT/DS406/AB/R), para. 247 -260).

 8. OMC. Singapore WTO Ministerial 1996: Ministerial Declaration WT/MIN(96)/DEC. 
Disponível em: [www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min96_e/wtodec_e.htm]. 
Acesso em: 10.05.2016. 
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Em 2001, na Ministerial de Doha, os Estados -membros decidiram que o tema 
da facilitação do comércio seria negociado após a Ministerial de Cancun, em 
2003. Nessa oportunidade, decidiu -se, então, por consenso, dar início às nego-
ciações de um acordo multilateral sobre o tema. Nos anos que se seguiram, o 
Conselho de Bens recebeu inúmeras sugestões, comunicações, pareceres técni-
cos e manifestações de instituições externas à OMC. Com efeito, a minuta circu-
lada em 2009 continha inúmeros pontos de divergências entre os Membros e a 
proximidade de uma conclusão intensificava o desejo de cada país de que suas 
interpretações estivessem refletidas na letra do Acordo.9

O texto foi sendo aos poucos construído e melhorado, até que em 2013, na 
Ministerial de Bali, os Estados -membros adotaram o Acordo de Facilitação do 
Comércio (AFC) como parte do “Pacote de Bali”. Em linhas gerais, o pacote de 
medidas adotadas pelos Membros da OMC incluiu o AFC e Decisões sobre 
Agricultura, Algodão, Desenvolvimento e Países Menos Desenvolvidos, De-
mandas de Não Violação sob o Acordo de Aspectos Relacionados a Propriedade 
Intelectual (TRIPs), Programa de Trabalho sobre Comércio Eletrônico, Progra-
ma de Trabalho sobre Pequenas Empresas, Ajuda de Comércio e Transferência 
de Tecnologia.10

Para a OMC, o escopo inicial das negociações na área de facilitação do co-
mércio dizia respeito ao esclarecimento e à melhoria dos aspectos relevantes no 
âmbito da liberdade de trânsito, das taxas e formalidades ligadas à importação 
ou exportação, e da publicação e administração de regulamentos do comércio 
(artigos V, VIII e X, nessa ordem, do Acordo Geral de Tarifas e Comércio – 
GATT). O propósito era acelerar a movimentação, a liberação e o desembaraço 
de bens, incluindo bens em trânsito. Já no primeiro mandato de negociação es-
tipulado pelo Pacote de Julho, as modalidades de negociação previram, ade-
mais, o objetivo de reforçar a assistência técnica e o apoio para a capacitação 
dos Estados -membros nessas áreas. As negociações deveriam visar, outrossim, 
a criação de normas de cooperação eficaz entre as Aduanas ou quaisquer outras 

 9. NEUFELD, Nora. The long and winding road: how WTO members finally reached a trade 
facilitation agreement. Staff Working Paper ERSD -2014 -06. April 7, 2014. Disponível em: 
[www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201406_e.pdf]. Acesso em: 10.05.2016.

 10. OMC. 9th WTO Ministerial Conference, Bali, 2013 And After Bali Package And No-
vember 2014 Decisions. Disponível em: [ www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/
mc9_e/balipackage_e.htm]. Acesso em: 10.05.2016.
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autoridades pertinentes sobre facilitação do comércio e conformidade com 
procedimentos aduaneiros.11

Como resultado, o AFC de fato prevê a simplificação de procedimentos adua-
neiros, a cooperação entre as autoridades e o comprometimento com questões de 
compliance. Nessa seara, as principais medidas acordadas são: a obrigatoriedade 
de publicação, de maneira acessível, de todas as normas e procedimentos relacio-
nados ao comércio exterior; o direito de recurso contra qualquer decisão da ad-
ministração aduaneira em desfavor dos administrados; a prioridade no despacho 
aduaneiro de mercadorias perecíveis; e a uniformização de procedimentos e da 
documentação aplicável aos procedimentos aduaneiros em todo o território na-
cional com vistas à desburocratização desses trâmites.

Para a OCDE, as medidas que mais trariam impactos na redução de custos 
no comércio internacional seriam a harmonização de documentos, simplifica-
ção dos procedimentos aduaneiros e previsibilidade nos regulamentos adua-
neiros. Tendo isso em mente, e à luz dos novos dispositivos incluídos pelo AFC, 
acredita -se que a OMC deu um passo muito importante na facilitação do co-
mércio internacional.

Registra -se que após a internalização por 2/3 dos Membros, isto é, 108 países, 
o AFC passará a viger como um acordo multilateral da OMC. Atualmente, 88 
membros já internalizaram o AFC,12 tendo o Brasil ratificado o Acordo em março 
de 2016.13

3. a peRspeCtiva BRasileiRa do aFC e as mudanças neCessáRias à sua 
apliCação

Enquanto membro da OMC e parte atuante da Rodada Doha, o Brasil se en-
volveu diretamente nas negociações do Pacote de Bali e, consequentemente, do 
Acordo de Facilitação de Comércio. Para a indústria nacional, o fechamento do 
referido acordo é considerado o elemento mais relevante do pacote, tendo em 

 11. Anexo D da Decisão Adotada pelo Conselho de Bens em 1º de Agosto de 2004 
(WT/L/579). Disponível em: [www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/draft_text_gc_
dg_31july04_e.htm]. Acesso em: 10.05.2016). 

 12. TFA Facility. TFA Notification and Ratification updates. Disponível em: [www.tfafacility.
org/updates]. Acesso em: 31.10.2016.

 13. Decreto Legislativo 1, de 04 de março de 2016. 
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vista que “representa uma oportunidade para a redução de custos domésticos e 
externos relacionados ao comércio exterior do Brasil, sobretudo referentes à 
aduana, uma das preocupações mais frequentes dos exportadores brasileiros”.14

Os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do AFC certamente en-
sejarão mudanças normativas e estruturais internas. Ainda assim, deve -se, 
inicialmente, esclarecer que os esforços das autoridades brasileiras em prol da 
desburocratização aduaneira e da facilitação do comércio no país precedem o 
Pacote de Bali. O inciso II do § 1º do art. 2º do Decreto 4.732/2003, que dispõe 
sobre as competências da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), prevê que 
essa Câmara, na implementação da política de comércio exterior, deverá ter 
presente “o papel do comércio exterior como instrumento indispensável para 
promover o crescimento da economia nacional e para o aumento da produti-
vidade e da qualidade dos bens produzidos no País”. Além disso, de acordo 
com o art. 3º do referido Decreto, a instituição ou a alteração, por parte dos ór-
gãos da Administração Federal, de exigência administrativa, registro, contro-
le direto e indireto sobre operações de comércio exterior, fica sujeita à prévia 
aprovação da CAMEX. Portanto, já se visualiza, na legislação nacional, a in-
tenção de coordenação e centralização do controle dos fluxos de comércio, 
com vistas à simplificação e ao aumento da eficiência econômica brasileira no 
comércio exterior.

Outra prova dessa iniciativa foi a criação do Grupo Técnico de Facilitação do 
Comércio (GTFAC) pela Resolução CAMEX 16/2008, objetivando assessorar o 
Conselho de Ministros da CAMEX na formulação e implementação das políticas 
para a racionalização, simplificação, harmonização e facilitação do comércio ex-
terior. Como consequência, também já se almejava o objetivo de melhorar a 
coordenação dos órgãos intervenientes e aumentar a eficácia da gestão dos pro-
cedimentos de controle da cadeia logística.

Por meio de tais iniciativas e normas, percebem -se resultados positivos quan-
to à gestão do comércio exterior no Brasil ao longo dos últimos anos. Isso é evi-
denciado, inclusive, pela OCDE em sua análise dos indicadores de facilitação de 

 14. Entre 2012 e 2013, pesquisa da CNI com mais de 600 exportadores brasileiros mostrou 
que a burocracia alfandegária é o principal entrave ao aumento das exportações do país, 
atrás apenas da taxa de câmbio. A adoção das regras previstas no Acordo de Facilitação 
de Comércio acelera a implementação no Brasil de medidas que reduzam o tempo e os 
custos no despacho aduaneiro. Ver: CNI; ITC. Acordo de Facilitação de Comércio da 
OMC: um guia de negócios para países em desenvolvimento. ITC: Genebra, 2013. p. V.
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comércio, no qual afirma que o Brasil tem um desempenho melhor do que a mé-
dia dos países de renda média alta da América Latina e do Caribe nas áreas de dis-
ponibilidade de informação, participação da comunidade do comércio, 
resoluções antecipadas, procedimentos de apelação, taxas e encargos, harmoni-
zação de documentos, administração e imparcialidade e cooperação externa das 
agências de fronteira. Por outro lado, o relatório salienta o desempenho insatis-
fatório nacional em áreas de cooperação interna das agências de fronteira e de 
procedimentos e formalidades.15

Além disso, são frequentes as críticas endereçadas ao sistema brasileiro no 
que diz aos elevados custos de se realizar operações de comércio no país. Tais crí-
ticas estão relacionadas principalmente aos controles fronteiriços interestaduais 
e à falta de celeridade das autoridades intervenientes em virtude de falta de efeti-
vo, ao congestionamento portuário, à utilização intensiva do modal terrestre e ao 
alto custo da armazenagem, questões comumente resumidas pela expressão 
“custo Brasil”. Os entraves ora descritos representam custos de transação que di-
minuem sensivelmente a eficiência e a competitividade das empresas nacionais 
e são pontos sensíveis da política de facilitação do comércio. Em outras palavras, 
são burocracias alfandegárias (red tape at the border) que fazem parte das discus-
sões e iniciativas previstas pelo Pacote de Bali.

No que se refere aos compromissos assumidos perante a OMC, cabe ressaltar 
que o AFC, visando criar um sistema flexível de obrigações capazes de serem 
cumpridas pelos diversos tipos de países que compõem a Organização, bem co-
mo possibilitando que os diferentes cenários internos e necessidades específicas 
fossem abarcados, criou três categorias de compromissos: (I) categoria A para 
compromissos já cumpridos pelo país; (II) categoria B para compromissos que 
ainda não são observados pelo país, mas para os quais há possibilidade de im-
plantação com recursos próprios em um determinado espaço de tempo; e (III) 
categoria C para disciplinas cuja implementação demandaria ajuda técnica e fi-
nanceira de outros países e/ou organismos internacionais – normalmente desti-
nada a países de menor desenvolvimento.

No caso do Brasil, os compromissos assumidos enquadram -se apenas nas 
duas primeiras categorias. De acordo com a última notificação submetida pelo 
governo brasileiro ao Comitê Preparatório de Facilitação de Comércio da 

 15. OCDE. Trade Facilitation Indicators – Brazil, 2004. Disponível em: [www.oecd.org/tad/faci-
litation/brazil -oecd -trade -facilitation -indicators -april -2014.pdf]. Acesso em: 10.05.2016.
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OMC,16 a grande maioria das obrigações do acordo, as quais se enquadram na 
categoria A, já foi cumprida. Permanecem, portanto, as seguintes obrigações 
relativas à categoria B: solução de consultas (art. 3); despacho e liberalização 
de mercadorias nos pontos relativos aos Operadores Econômicos Autorizados 
(art. 7.1) e à Remessa Expressa (art. 7.7.3); e liberdade de trânsito no que se re-
fere à recepção antecipada das informações (art. 11.9). Além dos pontos men-
cionados, ainda não se encontra em vigor a Janela Única prevista no art. 10 do 
AFC que, mesmo não sendo uma obrigação vinculante, será implementada pe-
lo Brasil.

Dos pontos mencionados, as maiores mudanças estruturais e normativas para 
o Brasil se encontram no Programa de Operadores Econômicos Autorizados 
(OEA) e na Janela Única, que é chamada internamente de Portal Único de Co-
mércio Exterior.

O Programa de OEA refere -se ao controle e à gestão dos fluxos de comércio 
exterior, buscando saídas para maior celeridade dos trâmites relacionados à esfe-
ra aduaneira. Para tanto, o programa consiste na certificação dos intervenientes 
da cadeia logística que representam baixo risco em suas operações, tanto em ter-
mos de segurança física da carga quanto ao cumprimento de suas obrigações 
aduaneiras. Os padrões de segurança física da carga são recomendados pela Or-
ganização Mundial das Aduanas (OMA) ou estabelecidos por entidades interna-
cionais que tratam de segurança da cadeia da logística. Uma vez validado o 
cumprimento das obrigações e padrões estabelecidos, o OEA é qualificado como 
um operador confiável, facilitando suas operações perante a aduana.

A certificação do OEA não é compulsória e se assemelha ao antigo programa 
Linha Azul,17 podendo ser solicitada por importadores, exportadores, agentes 
consolidadores, portos, aeroportos, terminais, companhias marítimas e demais 
atores da cadeia que objetivem o status de empresa segura e confiável em suas 
operações. Entre os benefícios obtidos em virtude do OEA está a prioridade nos 
procedimentos de verificação e liberação das mercadorias, diminuindo o tempo 
de despacho aduaneiro e, consequentemente, gerando economia de custos. Des- 

 16. WT/PCTF/N/BRA/1 de 29.07.2014.
 17. O art. 33 da Instrução Normativa RFB 1.598/2015 dispõe que o Despacho Aduaneiro 

Expresso (Linha Azul) será mantido até o dezembro de 2016 e possibilitará a migração 
das empresas interessadas que fizerem o requerimento até essa data para o OEA, com a 
manutenção dos benefícios já adquiridos.
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taca -se, outrossim, a possibilidade de usufruir de acordos de reconhecimento 
mútuo que a Receita Federal venha a firmam com outras aduanas.18

O programa é regulamentado pela Instrução Normativa RFB 1.598/2015 e sua 
implementação foi dividida em três fases de certificação: OEA -Segurança, OEA-
-Conformidade e OEA integrado. Atualmente, o projeto encontra -se em sua se-
gunda fase, contabilizando 203 solicitações de certificação e 73 certificados já 
emitidos – sendo a grande maioria relacionada a importadores. Entre as ações 
previstas para a próxima etapa está a realização de acordos de reconhecimento 
mútuo com outras aduanas e a incorporação de outros órgãos intervenientes ao 
processo, com previsão de conclusão em dezembro de 2016.19

Por sua vez, a implementação da Janela Única é vista como a principal ferra-
menta para a facilitação do comércio, tendo em vista que seu objetivo é eliminar 
o uso do papel nos procedimentos de importação e exportação e integrar todos 
os intervenientes do processo sob um único programa eletrônico. Isso agilizará 
o processo, despersonificará sua análise e permitirá que as informações sejam 
apresentadas uma única vez. Todavia, devido ao custo elevado para a implemen-
tação desse tipo de ferramenta, das mudanças no funcionamento institucional e 
da necessidade de tecnologia para a sua concepção, a Janela Única tem sido con-
siderada a tarefa mais complexa do acordo e com menor índice de implementa-
ção entre os compromissos listados. Estima -se que, entre os signatários, apenas 
29% dos países em desenvolvimento e 4% dos países de menor desenvolvimento 
relativo já tenham implementado ou estejam em fase de implementação.20

Importa salientar que a ideia de uma Janela Única não se confunde com a me-
ra informatização das rotinas de comércio exterior em um sistema eletrônico, 
conforme já ocorreu no Brasil com o Sistema Integrado de Comércio Exterior 
(SISCOMEX), em operação desde 1993. A Janela Única consiste na implementa-
ção de um sistema, de fato, integrado, que permita a interface simultânea e con-
centrada do operador de comércio com todos os órgãos intervenientes envolvidos 
em seu processo, sendo esse o maior desafio a ser vencido atualmente.

 18. Arts. 4º e 9º da Instrução Normativa RFB 1.598/2015.
 19. Dados referentes a 30.04.2016. Disponível em: [http://idg.receita.fazenda.gov.br/]. 

Acesso em: 03.06.2016.
 20. World Economic Forum. Enabling Trade: Catalysing Trade Facilitation Agreement 

Implementation in Brazil. 2015. Disponível em: [http://reports.weforum.org/
enabling -trade -catalysing -trade -facilitation -agreement -implementation -in -brazil/]. 
Acesso em: 25.05.2016.
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No mundo, existem 73 sistemas em operação, sendo apenas 18 destes reco-
nhecidos como sistemas realmente integrados.21 O Brasil encontra -se em fase de 
implementação da sua Janela Única, iniciativa batizada de Programa Portal Úni-
co de Comércio Exterior e construída a partir de consultas junto ao setor privado. 
O Portal Único brasileiro, considerado pelo Fórum Econômico Mundial como 
exemplo aos países em desenvolvimento,22 promete redesenhar os procedimen-
tos de importação e exportação atualmente em vigor, integrando os 22 órgãos in-
tervenientes existentes no Brasil – Receita Federal, MAPA, ANVISA, INMETRO, 
SECEX, BACEN, entre outros –, com o intuito de simplificar e concentrar as ro-
tinas de liberação de mercadorias.23

Por último, cabe mencionar que o AFC prevê a criação de Comitês Nacio-
nais de Facilitação de Comércio. Conforme disposto no art. 23.2 do AFC, cada 
Membro deverá criar um Comitê Nacional ou designar um mecanismo já exis-
tente para facilitar a coordenação e implementação do Acordo, bem como atuar 
como interlocutor junto ao Comitê da OMC. Esse Comitê servirá como ponto 
focal para instrução nacional sobre os compromissos assumidos no AFC e para 
congregar todos os órgãos intervenientes envolvidos no processo de importa-
ção e exportação. No caso do Brasil, o Comitê ainda não foi implementado, mas 
vem provocando grandes expectativas, principalmente da iniciativa privada, 
que vê nessa figura um ponto de apoio e de diálogo com o governo para avanços 
na área.

Diante das obrigações acordadas no AFC e das mudanças que serão necessá-
rias para a sua aplicação, entende -se que este Acordo é um instrumento relevan-
te para a modernização da estrutura aduaneira, bem como para a efetivação de 
importantes reformas para a simplificação e redução de custos das rotinas de co-
mércio exterior no mundo. No caso do Brasil, as reformas institucionais e norma-
tivas necessárias ao cumprimento do AFC já se encontram em andamento e 

 21. Países com Janela Única ou Portal Único: Azerbaijão (2009), Colômbia (2006), Costa 
Rica, Equador (2012), Filipinas (2009), Gana (2002), Grécia, Hong Kong (2006), Ja-
pão (2003), Quênia (2007), Coréia do Sul (2006), Macedônia (2008), Malásia (2009), 
Senegal (2005), Singapura (1989), Suécia (1986) e Tailândia (2008).

 22. World Economic Forum. Enabling Trade: Catalysing Trade Facilitation Agreement Im-
plementation in Brazil. 2015. Disponível em: [http://reports.weforum.org/enabling-
-trade -catalysing -trade -facilitation -agreement -implementation -in -brazil/]. Acesso 
em: 25.05.2016. 

 23. Para mais informações sobre o Portal Único de Comércio Exterior, ver: [http://portal.
siscomex.gov.br]. Acesso em: 25.05.2016. 
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existe grande expectativa quantos aos benefícios quantitativos e qualitativos que 
essas reformas trarão para a atividade aduaneira.

4. os eFeitos do aFC soBRe a atividade aduaneiRa no BRasil

Em visita recente realizada ao Brasil, o diretor -geral da OMC, Roberto Azevê-
do, afirmou que o momento atual é crítico para o comércio internacional, uma 
vez que a implementação das reformas exigidas pelo AFC influenciarão direta-
mente no futuro das negociações e da própria estrutura do sistema multilateral.24 
De forma sucinta, pode -se afirmar que entre os principais benefícios esperados 
estão os efeitos econômicos de aumento do comércio, as reformas procedimen-
tais que trarão celeridade às atividades de importação e exportação e, principal-
mente, o incremento da transparência administrativa com ênfase na redução do 
espaço para atos de corrupção.

Como destacado anteriormente, o relatório Doing Business sobre o ambiente 
de negócios dos países envolvidos no comércio internacional, publicado anual-
mente pelo Banco Mundial, indica que o Brasil é considerado um dos países com 
maior número de entraves aduaneiros, ocupando a 145ª posição entre 189 países 
analisados e ficando atrás da maioria das principais economias em desenvolvi-
mento. Da mesma forma, apesar de ser a 9ª maior economia internacional, o Bra-
sil ocupa a 25ª posição entre os maiores exportadores.25 Conclui -se, portanto, 
que a eliminação de burocracias é fundamental para que o país ganhe competiti-
vidade e consiga se inserir de forma mais direta no cenário internacional. Segun-
do a OMC, o AFC irá atuar exatamente na redução dessas burocracias, sendo 
estimado um corte de 14% das despesas gastas com tais atividades e um incre-
mento anual de aproximadamente US$ 1 trilhão ao comércio mundial. Ademais, 
cerca de US$ 730 bilhões seriam relacionados ao aumento da atividade comercial 
somente nos países em desenvolvimento.26

 24. WTO. DG Azevêdo welcomes Brazil’s ratification of WTO trade facilitation deal. Disponí-
vel em: [www.wto.org/english/news_e/news16_e/dgra_29mar16_e.htm]. Acesso em: 
10.06.2016.

 25. World Bank Group – Doing Business. Trading Across Borders. Disponível em: [www.doin-
gbusiness.org/data/exploretopics/trading -across -borders#close]. Acesso em: 08.05.2016.

 26. WTO. Speeches – DG Roberto Azevêdo. The importance of the WTO in value -chain deve-
lopment for countries like Colombia. Universidad Sergio Arboleda, Colombia. Disponí-
vel em: [www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra123_e.htm]. Acesso em: 10.06.2016.
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No Brasil, a expectativa de desburocratização concentra -se principalmente na 
agilidade que o novo Portal Único promete trazer aos operadores do comércio ex-
terior. Atualmente, o Brasil ocupa a 87ª posição no ranking dos países por tempo 
médio de importação e a 64ª posição de exportação. Com o AFC, a perspectiva é 
que haja significativa redução desses prazos, de 13 para 8 dias nos processos de 
exportação e de 17 para 10 nos de importação.27 Com previsão de entrada em vi-
gor em 2018, a expectativa do Governo Federal é de que, já no primeiro ano, o por-
tal acrescente US$ 24 bilhões ao PIB nacional e cerca de US$ 75 bilhões até 2030.28

De acordo com estudo econométrico sobre o impacto que o AFC traria ao Bra-
sil, constatou -se que os benefícios não se restringem ao crescimento do fluxo co-
mercial, mas também à possibilidade de diversificação da pauta exportadora, 
tendo em vista a importância do tempo como fator relevante para o aumento da 
competitividade da indústria brasileira. Isso porque, “ao penalizar em maior 
grau o comércio internacional de bens manufaturados, a deterioração da logísti-
ca portuária no Brasil parece contribuir, ao menos em parte, para o fenômeno da 
primarização da pauta de exportação do país”29, constituindo -se como uma bar-
reira significativa à maior inserção da indústria de transformação brasileira na 
economia global.

A redução dos custos, do tempo de operação e, consequentemente, da melho-
ria logística do comércio exterior do País, tende a igualmente permitir a inserção 
das empresas brasileiras nas cadeias globais de valor, cujas principais caracterís-
ticas são justamente a fragmentação da cadeia de produção, que transpassa do 
nível local ao global. Acredita -se que a pouca exposição do Brasil a esse novo mo-
delo produtivo esteja, entre outras questões, relacionada aos entraves alfandegá-
rios existentes. Dessa forma, a facilitação comercial pode atuar também como 
um instrumento estratégico para a abertura de novas agendas e para o crescimen-
to econômico brasileiro.

 27. FERRAZ, Lucas; MARINHO, Raoni. Sobre o custo do tempo para a compatibilidade da 
indústria brasileira: diagnóstico e síntese dos impactos econômicos da facilitação do 
comércio no Brasil. São Paulo: CCGI/FGV, 2015. p. 8.

 28. Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior – MDIC. Disponível em: 
[www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=13635]. 
Acesso em: 14.06.2016.

 29. FERRAZ, Lucas; MARINHO, Raoni. Sobre o custo do tempo para a compatibilidade da 
indústria brasileira: diagnóstico e síntese dos impactos econômicos da facilitação do 
comércio no Brasil. São Paulo: CCGI/FGV, 2015. p. 19.
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Além disso, outro grande foco é a possibilidade de maior inserção de peque-
nas e médias empresas nas exportações, que hoje em dia enfrentam custos altos 
e muitas vezes incompatíveis para a inserção em diferentes mercados. Com a 
redução dos custos relacionados aos trâmites burocráticos e à padronização de 
procedimentos previstos pelo AFC, é esperando que estas empresas se sintam 
incentivadas e mais competitivas para explorar novas alternativas no mercado 
externo.

A implementação do AFC no Brasil e no mundo traz grandes expectativas 
também acerca da redução do espaço para a prática da corrupção nas aduanas. A 
corrupção alfandegária prejudica a coleta de impostos, distorce a lucratividade e 
a competividade de uma operação de comércio internacional e afeta negativa-
mente a segurança de um país.30

A criação do Operador Econômico Autorizado (OEA), por exemplo, terá 
duas consequências muito claras para o combate à corrupção. Primeiro, a con-
cessão do status de empresa segura e confiável será baseada em critérios objetivos 
e rigorosos que envolvem, por exemplo, conformidade com as obrigações adua-
neiras, sistema interno de gestão das operações de comércio internacional, trei-
namento interno do pessoal envolvido nas operações de comércio internacional 
e política para seleção de parceiros comerciais.31

Em relação à seleção de parceiros comerciais, é digno de nota que diversas 
iniciativas internacionais e nacionais de combate à corrupção também incluem 
a prática do ilícito de forma indireta, isto é, por meio de terceiros que possuem 
poderes para representar empresas perante entidades públicas, como é o caso de 
representantes aduaneiros.32 Com a edição da Lei Anticorrupção, o Brasil tam-
bém seguiu esse exemplo e incluiu no elo de responsabilidade pela prática de 
um ato de corrupção a pessoa jurídica que dele se beneficia direta ou indireta-
mente.33 Da mesma forma, não é coincidência que os grandes manuais e guias 

 30. Transparência Internacional. Corruption in Tax and Customs Authorities. p. 7. Disponí-
vel em: [www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Literature_Review_of_
Corruption_risks_in_Customs_and_Tax_2014.pdf]. Acesso em: 13.04.2016.

 31. Instrução Normativa RFB 1.598/2015.
 32. OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International 

Business Transactions, United Nations Convention against Corruption, Foreign Cor-
rupt Practice Act – FCPA (Lei Anticorrupção dos Estados Unidos) e UK Bribery Act (Lei 
Anticorrupção do Reino Unido). 

 33. Arts. 2º e 5º da Lei 12.846/2013.
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de compliance citam a importância da diligência e mitigação de riscos no envol-
vimento de terceiros. Embora terceiros possam fornecer conselhos totalmente 
legítimos sobre as normas e costumes locais e possam facilitar as transações co-
merciais, as empresas devem estar cientes dos riscos envolvidos na contratação 
de agentes ou intermediários.

De acordo com as autoridades norte -americanas, o fato de um suborno ser pa-
go por um terceiro não elimina o potencial de responsabilidade criminal ou ci-
vil.34 Inclusive, um dos casos de corrupção com maior destaque nos Estados 
Unidos e uma das maiores multas aplicadas foi exatamente o pagamento de pro-
pina a agentes alfandegários em dez países diferentes com o objetivo de evadir 
direitos aduaneiros sobre as mercadorias importadas, acelerar indevidamente a 
importação de bens e equipamentos, permitir a obtenção de documentação falsa 
relacionada à autorização de importação temporária e conseguir a liberação de 
mercadorias por agentes alfandegários.35

Destarte, a inclusão de critérios de conformidade e diligência nos quesitos de 
elegibilidade do OEA significa que as aduanas passarão a exigir um padrão míni-
mo de compliance para certificação. Além disso, a manutenção desse status será 
condicionada à revisão periódica dos critérios de segurança e conformidade, o 
que certamente contribuirá para ações contínuas de combate à corrupção.

Cumpre lembrar que os benefícios de celeridade no despacho aduaneiro so-
mente serão conferidos às empresas certificadas como OEA. Isso colocará tais 
players em vantagem competitiva diante dos demais e despertará no mercado 
uma busca maior pela implementação de padrões mínimos de compliance com o 
intuito de obter o status de OEA e igualar o nível de competição entre os atores do 
comércio internacional brasileiro. Essa é a segunda consequência da certificação 
para o combate à corrupção nas aduanas.

O Portal Único, por sua vez, reduzirá a interação com agentes aduaneiros e ór-
gãos intervenientes, foco recorrente de atos de corrupção. Estudiosos da área 
apontam que o poder concentrado na figura desses entes e a alta discricionarie-
dade das atividades aduaneiras aumentam significativamente as oportunidades 

 34. A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practice Act, p. 22, em alusão ao caso SEC v. 
Johnson & Johnson. Disponível em: [www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa -resource -guide.
pdf]. Acesso em: 06.06.2016. 

 35. SEC v. Panalpina, Inc., Civil Action n. 4:10 -cv -4334 (S.D. Texas, November 4, 2010). 
Para mais informações vide: US Securities and Exchange Commission. Disponível em: 
[www.sec.gov/litigation/litreleases/2010/lr21727.htm]. Acesso em: 06.06.2016.
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para atos de corrupção.36 Pagar propina ao agente alfandegário para que, por 
exemplo, uma licença seja liberada com maior rapidez pode significar uma eco-
nomia em diversos outros pontos, como custos de armazenagem, demurrage e 
multa junto ao comprador pelo atraso no desembaraço.

Estudos apontam que o pagamento de propina parece compensar a má quali-
dade das aduanas (medida pelo número de dias para concluir a importação, bem 
como pelo mau funcionamento dos procedimentos) e aumentar o fluxo de im-
portação.37 Por outro lado, análises empíricas demonstram que o fluxo de impor-
tação é menor quando uma parcela significativa da importação enfrenta corrupção 
nas aduanas. Esse efeito elimina o impacto da regulação do comércio, o que, por 
sua vez, sugere que a implementação real das políticas de comércio internacional 
difere da implementação almejada quando os agentes alfandegários são corrup-
tos.38 Nesse sentido, tem -se que o efeito líquido da corrupção, principalmente se 
considerado o efeito a longo prazo, é negativo para o comércio internacional.

Em que pese a relevância da corrupção alfandegária, um estudo realizado pe-
la Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) iden-
tificou que agentes alfandegários atrelados a diversos casos de corrupção 
receberam somente 1,14% de toda a propina analisada. Esse dado sugere que os 
atos de corrupção em aduanas têm a natureza de “pequenos pagamentos de faci-
litação” do comércio.39 Em outras palavras, a corrupção alfandegária é, sobretu-
do, um caso de “corrupção pequena”, que se refere ao abuso do poder confiado 
ao funcionário público de baixo ou médio nível hierárquico na sua interação de 
dia a dia com cidadãos normais, que frequentemente buscam acesso a bens ou 
serviços básicos.40

 36. SHERMAN, Laura B. Using a Trade Agreement to Address Corruption. Center for 
International Private Enterprise, dez 2014; THEDE, Susanna; GUSTAFSON, Nils -Åke. 
The Multifaceted Impact of Corruption on International Trade. The World Economy, v. 
35, n. 5, 2012. p. 651 -666.

 37. JONG, de Eelke; BOGMAN, Christina. Does Corruption discourage international tra-
de? European Journal of Political Economy, 27 (2011) 385 -398. p. 388 -391.

 38. THEDE, Susanna; GUSTAFSON, Nils -Åke. The Multifaceted Impact of Corruption on 
International Trade. The World Economy, v. 35, n. 5, 2012. p. 663.

 39. OECD. Foreign Bribery Report – An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Of-
ficials, p. 23. Disponível em: [www.oecd -ilibrary.org/governance/oecd -foreign -bribery-
-report_9789264226616 -en]. Acesso em: 15.06.2016.

 40. A partir de conceitos já amplamente adotados pela doutrina, a Transparência Interna-
cional explica que existem três classes de corrupção: (I) grande, (II) pequena e (III) 
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A redução de oportunidade para a corrupção nas aduanas vai muito além de 
salários adequados, reforma na seleção de agentes públicos, desenvolvimento 
de carreira e planos de sucessão. O combate à corrupção nas aduanas requer a 
combinação coordenada de medidas legais e organizacionais que vão desde a 
simplificação e racionalização do arcabouço jurídico para as aduanas até a ra-
cionalização e informatização de processos de negócios específicos. Moderniza-
ção dos procedimentos alfandegários está intrinsecamente relacionada à 
transparência e representa uma condição sine qua non para iniciativas de suces-
so.41 Nesse contexto, as características do Portal Único podem ser vistas como 
um grande passo na luta contra a corrupção nas aduanas.

Por fim, as obrigações de transparência e publicidade trazidas pelo AFC tam-
bém possuem seu efeito de combate à corrupção. A transparência é uma questão 
fundamental para todas as aduanas. Aumentar a responsabilidade e manter um 
relacionamento aberto e honesto com as partes interessadas é crucial para esta-
belecer a confiança do público no desempenho das atividades aduaneiras. Os 
atores do comércio internacional, públicos e privados, devem ser capazes de es-
perar um alto grau de certeza nas suas relações com os agentes aduaneiros e ór-
gãos intervenientes. Isso só pode ser alcançado quando as normas aduaneiras, 

política. A “corrupção grande” consiste em atos praticados em um alto nível do gover-
no, que distorce políticas ou o funcionamento central do Estado, permitindo com que 
alguns líderes se beneficiem às custas do bem público. A “corrupção pequena” foi expli-
cada anteriormente. E a “corrupção política” é uma manipulação das políticas, institui-
ções e decisões procedimentais na alocação de recursos e financiamentos, envolvendo 
políticos tomadores de decisões que abusam de suas posições a fim de sustentarem seus 
poderes, status e/ou riquezas. Vide, ainda, World Bank. Public Sector Reform:What Wor-
ks and Why? An IEG Evaluation of World Bank Support. Disponível em: [http://ieg.
worldbank.org/Data/reports/psr_eval.pdf]. Acesso em: 15.06.2016; ALA’I, Padideh. 
The WTO and the Anti -Corruption Movement. American University Washington College 
of Law, 2008; ROSE -ACKERMAN, Susan (Ed.). International Handbook on the Economi-
cs of Corruption. Edward Elgar, 2006; NICHOLS, Philip M. Corruption in the WTO: 
Discerning the limits of the WTO’s authority. 28 NYU J. International Law & Politics 
711; SCHEFER, Krista Nadakavukare. Corruption and the WTO Legal system. NCCR 
Trade Regulation. Working Paper n. 2008/15. June 2008. p 16; e outros.

 41. FERREIRA, Carlos; ENGELSCHALK, Michael; MAYVILLETT, William. The Challenge 
of Combating Corruption in Customs Administrations. In: CAMPO, J. Edgardo; PRA-
DHAN, Sanjay (Eds.). The many faces of corruption: tracking vulnerabilities at the sector 
level. World Bank, 2007. p. 377. Disponível em: [https://openknowledge.worldbank.
org/bitstream/handle/10986/6848/399850REPLACEM101OFFICIAL0USE0ONLY1.
pdf?sequence=1]. Acesso em: 15.06.2016.
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regulamentos, procedimentos e orientações administrativas são tornadas públi-
cas, são facilmente acessíveis e são aplicadas de forma consistente.42

A corrupção alfandegária vem sendo uma preocupação rotineira há anos e a 
Organização Mundial das Aduanas tem evoluído significativamente na imple-
mentação de mecanismos de transparência nesse setor desde 1980.43 No concer-
ne ao combate à corrupção nas aduanas, acredita -se que o AFC soma esforços às 
iniciativas atuais e poderá oferecer benefícios significativos ao comércio interna-
cional conforme demonstrado acima.

5. ConsideRações Finais

Para a OMC, o foco primordial do AFC é a simplificação e a redução de forma-
lidades ligadas à importação e à exportação, bem como a publicação e a transpa-
rência na aplicação dos regulamentos de comércio internacional. A partir das 
análises desenvolvidas no presente artigo, verifica -se que a implementação do 
AFC ensejará reformas normativas e estruturais importantes nas rotinas brasilei-
ras ligadas ao comércio internacional.

Em que pese os esforços das autoridades em prol da desburocratização adua-
neira e da facilitação do comércio no país precederem o Pacote de Bali, acredita-
-se que muito ainda pode ser melhorado em virtude dos compromissos assumidos 
pelo Brasil no âmbito do AFC. Isso porque os custos de transação, refletidos em 
dias e valores para concretização de uma operação de comércio internacional, di-
minuem sensivelmente a eficiência e a competitividade do Brasil no cenário glo-
bal. Essa característica é diretamente refletida na posição do Brasil no ranking do 
Banco Mundial como um dos países com maior número de entraves aduaneiros.

Entre os benefícios do AFC para a atividade aduaneira no Brasil destacam -se 
o Programa de Operadores Econômicos Autorizados (OEA) e a Janela Única, co-
nhecida como Portal Único de Comércio Exterior. Tais medidas terão impacto 

 42. MCLINDEN, Gerard. Integrity in Customs. In: DE WULF, Luc; B. SOKOL, Jose (Eds.). 
Customs Modernization Handbook. World Bank, 2005. p. 75. Disponível em: [http://si-
teresources.worldbank.org/INTEXPCOMNET/Resources/ Customs_Modernization_
Handbook.pdf]. Acesso em: 15.06.2016.

 43. Exemplos claros dessa iniciativa são a Declaração de Arusha, o Grupo de Trabalho sobre 
Integridade e o modelo de Código de Ética e Conduta para oficiais alfandegários. Vide 
OMA. Integrity Overview. Disponível em: [www.wcoomd.org/en/topics/integrity/over-
view.aspx]. Acesso em: 13.04.2016.
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direto na redução de prazos para desembaraço aduaneiro, aumento do fluxo de 
comércio internacional, diversificação da pauta exportadora, possibilidade de 
integração da economia brasileira às cadeiras de produção global e promoção da 
transparência administrativa.

Como benefício colateral dessas medidas, mas igualmente importante, 
observa -se uma redução significativa do espaço para atos de corrupção nas adua-
nas. A criação do OEA estabelecerá e incentivará a adoção de padrões de com-
pliance e o Portal Único diminuirá as oportunidades de atos de corrupção, vez 
que automatizará o contato entre agentes aduaneiros, órgãos anuentes e entes 
privados. Há de se ter em mente que o combate à corrupção nas aduanas só será 
efetivo se acompanhado de medidas estruturais robustas e extensivas, e a imple-
mentação do AFC é um pilar importante nesse contexto.
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áRea Do DiReiTo: Comercial/Empresarial

ResuMo: Para evitar a perda de boas oportunida-
des de investimento estrangeiro direto em razão 
de riscos políticos, tornou -se frequente contratar 
seguros de risco político, que consistem em pac-
tos pelos quais uma agência especializada em in-
vestimento estrangeiro direto cobra prêmio para 
oferecer um conjunto de garantias aos ativos de 
proprietários estrangeiros, tendo em vista eventos 
locais, de ordem política, capazes de gerar pre-
juízos. Os principais riscos políticos são: crenças 
ideológicas; ascensão ao poder de governos com 
posturas políticas contrárias àquelas assumidas 
por seus antecessores; sentimentos nacionalis-
tas xenofóbicos, tendentes a expulsar a iniciativa 
privada estrangeira do território ou, a pretexto de 
ideais nacionalistas, promover expropriações e na-
cionalizações; alianças entre investidores e mino-
rias étnicas do Estado receptor de investimentos; 
mudanças nos padrões de uma indústria que pro-
vocam no Estado receptor de investimentos o de-
sejo de alterar suas relações com os investidores; 
manobras governamentais para alterar contratos; 
criação de mecanismos para regular a econo-
mia; restrições à transferência e conversibilidade 
de moedas; preocupações do Estado receptor de 
investimentos com direitos humanos e meio am-
biente; descontrole da criminalidade no Estado 
receptor de investimentos. Este estudo abordará 

aBsTRaCT: In order to avoid the loss of good for-
eign investment opportunities due to political 
risks, it has became frequent contracting po-
litical risk insurances, which are agreements by 
which an agency, specialized foreign investment, 
charges a prize to provide a series of guarantees 
for the assets of foreign investors, regarding lo-
cal events, with political nature, able to generate 
losses. The main political risks are: ideological 
beliefs; rise to power of governments with poli-
cies contrary to those positions taken by its pre-
decessors; xenophobic nationalist sentiments, 
tending to expel the foreign private sector or 
the territory on the grounds of nationalist ideals, 
promoting expropriation and nationalization; al-
liances between investors and ethnic minorities 
in the country which is receiving investments; 
changes in patterns of an industry that gener-
ates in country which is receiving investments 
the desire to change its relations with investors; 
governmental movements in order to change 
contracts; establishing of mechanisms to regu-
late the economy; restrictions on transfer and 
convertibility of currencies; the country which is 
receiving investments becomes concerned with 
human rights and environmental issues; uncon-
trolled crime in the country which is receiving 
investments. This study will address the key 
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noções essenciais aos investimentos estrangeiros 
diretos, enfatizando as principais instabilidades 
políticas que podem comprometê -los, e em se-
guida descreverá as características dos seguros 
de risco político e a atuação das agências que os 
oferecem, demonstrando como suas atuações po-
dem fomentar investimentos estrangeiros diretos 
em países que, embora com potencial para abrigar 
empreendimentos bem -sucedidos, têm instabili-
dades políticas representando severos riscos.

PaLaVRas ‑ChaVe: Risco político – Seguros – Se-
guros de risco político – Investimento estrangei-
ro direto.

principles about the foreign direct investment, 
emphasizing the main political instabilities that 
may compromise them, and then describe the 
features of the political risk insurances and the 
performance of the agencies that offer them, 
demonstrating how their agendas can foster 
foreign direct investments in countries which, 
although with potential to host successful en-
terprises, are affected by political instabilities 
representing severe risks.

keywoRDs: Political risk – Insurances – Political 
risk insurances – Foreign direct investment.

Sumário: 1. Considerações iniciais. 2. O investimento estrangeiro direto em países com riscos 
políticos. 2.1. Definição de investimento estrangeiro direto. 2.2. Ambientes arriscados para 
investir. 3. As garantias contra riscos políticos: análise dos seguros. 3.1. Seguros de risco 
político. 3.2. Agências públicas de seguros em âmbito nacional e regional: Overseas Private 
Investment Corporation e Inter ‑Arab Investment Guarantee Corporation. 3.2.1. Agência 
pública de seguros em âmbito nacional: OPIC. 3.2.2. Agência pública de seguros em âmbito 
regional: Inter ‑Arab Investment Guarantee Corporation. 3.3. Agência pública de seguros em 
âmbito multilateral: Multilateral Investment Guarantee Agency. 3.4. Agências privadas de 
seguros. 3.5. Integração entre os provedores de seguros de risco político na Berne Union. 
3.6. Foro e lei aplicável aos contratos internacionais de seguros de risco político. 3.6.1. Foro. 
3.6.2. Lei aplicável. 4. Considerações finais. Referências.

1. ConsideRações iniCiais

Os agentes responsáveis por impulsionar a economia mundial vêm dispen-
sando maior atenção aos investimentos estrangeiros diretos nos últimos 60 anos. 
Facilidades, por exemplo, no transporte de pessoas e cargas, bem como nos sis-
temas de comunicação, tornaram possível a profícua integração econômica in-
ternacional entre muitos países, sendo comum o aporte de recursos estrangeiros 
para vivificar projetos de expressiva importância econômica.

Especialmente quando realizados em países com ambientes políticos instá-
veis, os investimentos estrangeiros diretos envolverão diversos riscos de nature-
za não comercial, comprometedores da capacidade de produzir bons resultados, 
a exemplo de atos terroristas, guerras, expropriações, e assim por diante.

Para evitar a perda de boas oportunidades em função de dificuldades como 
essas, tornou -se comum contratar seguros de risco político (political risk insu-
rances), que consistem em pactos pelos quais agências especializadas em 
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investimentos estrangeiros diretos cobram prêmios para proverem um conjunto 
de garantias aos ativos de proprietários estrangeiros, tendo em vista eventos lo-
cais de ordem política capazes de gerar prejuízos.

Este estudo se concentrará no exame das características dos seguros de risco 
político e descreverá a atuação das agências públicas e privadas que os oferecem. 
Seu objetivo é informar as vantagens de um importante instrumento de transfe-
rência de riscos, desenvolvido especialmente para projetos internacionais de sig-
nificativa envergadura, sobretudo aos menos habituados com o mercado inter- 
nacional de seguros.

Na primeira etapa, serão apresentados os traços distintivos dos investimentos 
estrangeiros diretos, com ênfase nas principais instabilidades políticas que podem 
comprometê -los, colocando em risco aportes significativos de recursos e relações 
econômicas de trato continuado e longa duração. Na segunda etapa, algumas agên-
cias provedoras de seguros de risco político serão estudadas, demonstrando seu 
funcionamento e como suas atuações podem fomentar investimentos diretos em 
países com potencial para abrigar empreendimentos bem -sucedidos, mas que têm 
instabilidades políticas, representando riscos. Serão desenvolvidas, por fim, sucin-
tas observações sobre a integração dessas agências provedoras de seguros de risco 
político, bem como sobre o foro e a lei aplicável aos contratos internacionais de se-
guros de risco político.

2. o investimento estRangeiRo diReto em países Com RisCos polítiCos

Compreender o que vem a ser o chamado investimento estrangeiro direto é 
essencial para compreender o surgimento e o funcionamento dos seguros de ris-
co político. Por essa razão, convém expor algumas noções jurídicas e econômicas 
elementares ao investimento estrangeiro direto e, em seguida, mencionar exem-
plificativamente algumas inseguranças que podem colocar em risco os resulta-
dos usualmente esperados.

2.1. Definição de investimento estrangeiro direto

O investimento estrangeiro pode ser compreendido como operação envolven-
do a transferência de ativos tangíveis ou intangíveis de um país para outro, a fim 
de gerar riquezas, que pertencerão total ou parcialmente aos donos dos ativos.1

 1. “Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one 
country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth 
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O investimento estrangeiro não se resume, portanto, à ideia de movimentar 
capitais. Sua existência relaciona -se antes com criar projetos visando gerar rique-
zas no futuro. Pressupõe o envio de recursos de um país a outro para vivificar um 
empreendimento econômico.2 Assim, um investimento estrangeiro pode corres-
ponder, por exemplo, a um projeto de expansão além -mar de uma empresa ou a 
uma aliança entre empresas para assegurar a sobrevivência de uma delas com 
operações em país diverso de sua sede.3

No que concerne à regulamentação jurídica do investimento estrangeiro, a 
principal dificuldade consiste no fato de não existir uniformidade de entendi-
mentos. Diferentes instrumentos pretendem regular o tema sem que haja coe-
são das agendas. Por exemplo, no caso das regras de direito interno tratando de 
investimento estrangeiro, existem variações de conteúdo segundo os objetivos 
dos países responsáveis por sua criação. Por outro lado, no caso de tratados en-
tre países ou de contratos entre países e particulares (investidores), a aborda-
gem sobre investimento estrangeiro varia de acordo com os objetivos das partes 
pactuantes.4

Mas alguns elementos são comuns aos países e à comunidade de investidores 
a ponto de servirem de referência à maior parte dos instrumentos criados, espe-
cialmente aos que procuram definir investimento estrangeiro e cuidam de temas 
como economia mundial e mercados.

under the total or partial control of the owner of the assets” (SORNARAJAH, M. The 
International Law on Foreign Investment. 3. ed. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010. p. 8).

 2. Uma típica hipótese de investimento estrangeiro direto: “There can be no doubt that the 
tranfer of physical property such as equipament, of physical property that is bought or 
constructed such as plantations or manufactorings plants constitute foreign direct in-
vestment” (SORNARAJAH, M. Op. cit.).

 3. São exemplos de investimentos a contratação de um representante local para difundir a 
marca, pactos para cessão de tecnologia ou outras alianças estratégicas podem represen-
tar o ponto de partida para operações em terreno estrangeiro.

 4. SORNARAJAH, M. Op. cit., p. 10; BAPTISTA, Luiz Olavo. Os investimentos internacio-
nais no direito comparado e brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p. 41; 
DIAS, Bernadete de Figueiredo. Investimentos estrangeiros no Brasil e o direito internacio-
nal. Curitiba: Juruá, 2010. p. 27; ANDRADE, Thiago Pedroso de Andrade; COSTA, José 
Augusto Fontoura. Direito, desenvolvimento e o investimento estrangeiro direto: 
crítica ao padrão de indenização por danos perpetrados pelo Estado. In: TRUBEK, Da-
vid M.; SCHAPIRO, Mário G. (Org.). Direito e desenvolvimento: um diálogo entre os Brics. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 400.
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A esse respeito, destaca -se o Code of Liberalization of Capital Moviments, de-
senvolvido pela Organisation de Coopération et de Développement économiques 
(“OCDE”), em que são enfatizados elementos como o propósito de investir exer-
cendo efetiva influência sobre a administração da empresa no estrangeiro e a ma-
nutenção de relações duradouras:

I. Direct Investment. Investment for the purpose of establishing lasting eco-
nomic relations with an undertaking such as, in particular, investments which 
give the possibility of exercising an effective influence on the management 
thereof: A. In the country concerned by non -residents by means of: 1. Creation 
or extension of a wholly -owned enterprise, subsidiary or branch, acquisition 
of full ownership of an existing enterprise; 2. Participation in a new or existing 
enterprise; 3. A loan of five years or longer. B. Abroad by residents by means of: 
1. Creation or extension of a wholly -owned enterprise, subsidiary or branch, 
acquisition of full ownership of anexisting enterprise; 2. Participation in a new 
or existing enterprise; 3. A loan of five years or longer.5

A United Nations Conference on Trade and Development (“UNCTAD”), por sua 
vez, definiu que investimento estrangeiro direto é

an investment involving a long -term relationship and reflecting a lasting inte-
rest and control by a resident entity in one economy in an enterprise resident 
in an economy other than that of the foreign direct investor. Foreign direct 

 5. Tradução livre:
  “I. Investimento Direto
  Investimento com o propósito de estabelecer relações econômicas duradouras com 

uma empresa, tal como, em particular, investimentos que deem a possibilidade de exer-
cer uma influência efetiva na sua administração:

  A – No país afetado, por não residentes, por meio de:
  1. Criação ou extensão de uma empresa totalmente controlada, subsidiária ou filial, 

aquisição da totalidade de uma empresa existente;
  2. Participação em uma nova empresa ou numa já existente;
  3. Um empréstimo de cinco anos ou mais de duração;
  B – No exterior, por residentes através de:
  1. Criação ou extensão de uma empresa totalmente controlada, subsidiária ou filial, 

aquisição da totalidade de uma empresa existente;
  2. Participação em uma empresa nova ou existente;
  3. Empréstimo de cinco anos ou mais de duração.”
  (Disponível no site da OECD: [www.oecd.org/daf/internationalinvestment/investmen-

tpolicy/ capital%20 movements_web%20english.pdf]. Acesso em: 25.01.2013).
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investment implies that the investor exerts a significant degree of influence on 
the management of the enterprise resident in the other economy.6

Por fim, o estudo do International Monetary Fund (“IMF”) aprofundou a no-
ção de durabilidade da relação de investimento ao dispor que

Foreign Direct Investment is the category of international investment that 
reflects the objective of a resident entity in one economy obtaining a lasting 
interest in an enterprise resident in another economy. (The resident entity is 
the direct investor and the enterprise is the direct investment enterprise.). The 
lasting interest implies the existence of a long -term relations hip between the 
direct investor and the enterprise and a significant degree of influence by the 
investor on the management of the enterprise. Direct investment comprises 
not only the initial transaction establishing the relationship between the in-
vestor and the enterprise but also all subsequent transactions between them 
and among affiliated enterprises, both incorporated and unincorporated.7

Como se percebe, as definições contêm elementos comuns,8 enfatizando (i) o 
envio de ativos para um empreendimento econômico em solo estrangeiro – com 

 6. Tradução livre: “Investimento estrangeiro direto é definido como um investimento que 
envolve um relacionamento de longo prazo, que reflete um interesse e um controle 
duradouros de um residente em uma economia, sobre um empreendimento sediado em 
outra economia que não aquela do investidor estrangeiro direto. O investimento estran-
geiro direto implica o exercício de um certo grau de influência na gestão do empreendi-
mento residente na outra economia” (UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE 
AND DEVELOPMENT. World Investment Report 2005. New York: United Nations Pu-
blication, 2006. p. 238).

 7. Tradução livre: “Investimento estrangeiro direto é a categoria do investimento interna-
cional que reflete o objetivo de uma entidade residente em uma economia adquirir uma 
participação duradoura em uma companhia localizada em outra economia. (A entidade 
residente é o investidor direto e a companhia é o objeto direto desse investimento). A 
participação duradoura implica a existência de uma relação de longo prazo entre o inves-
tidor direto e a empresa e uma significante parcela de influência do investidor na admi-
nistração da empresa. Investimento direto compreende não apenas a transação inicial 
estabelecendo a relação entre o investidor e a empresa, mas também todas as transações 
subsequentes entre eles e entre as empresas afiliadas, ambas incorporadas ou não” (In-
ternational Monetary Fund. Glossary of Foreign Direct Investment Terms. Disponível em: 
[http://www.imf.org/external/np/sta/di/glossary.pdf]. Acesso em: 25.01.2013). 

 8. Nesse mesmo sentido, ver também a obra de COSTA, Larissa. Arbitragem internacional 
e investimentos estrangeiros. São Paulo: Lawbook, 2007.
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constituição ou não de sociedades empresárias –, ao lado do (ii) interesse do in-
vestidor de manter relação duradoura e (iii) exercer influência sobre a gestão ad-
ministrativa, contribuindo para gerar riquezas, ainda que convencionada 
participação minoritária nos resultados.

Ademais, as definições permitem inferir que o investimento estrangeiro dire-
to não se confunde com outras formas de investir recursos em países estrangei-
ros, a exemplo do investimento estrangeiro conhecido como indireto ou de 
portfólio. Neste último, o investidor tem interesse apenas em movimentar recur-
sos, em especial dinheiro, de seu país para outro, e investi -lo em aplicações finan-
ceiras ou ainda na compra de ações ou outros valores mobiliários.9 O escopo é 
obter rendimentos sobre o capital investido (juros, dividendos, ganhos de capital 
etc.), e não participar propriamente da gestão de empreendimentos econômicos, 
como ocorre com um investimento estrangeiro direto.

Por essa razão, o investimento estrangeiro direto reclama maior atenção do 
Direito Internacional. A entrada de um investidor numa nova economia com 
propósitos duradouros implica seu envolvimento em assuntos políticos e econô-
micos locais e o expõe ao risco de ser afetado direta ou indiretamente de conflitos 
com potencial para colocar em risco seus ativos. Para esses casos, é importante 
que existam normas impondo deveres aos Estados receptores e aos investidores: 
aos primeiros, o dever de proteger os interesses dos investidores; aos segundos, 
o dever de respeitar as políticas dos Estados receptores.10

2.2. Ambientes arriscados para investir

As ameaças aos investimentos estrangeiros aumentaram no século XX devi-
do a transformações nas relações econômicas e diplomáticas entre territórios 
independentes.

No período colonial, os investidores que transferiam ativos das metrópoles pa-
ra as colônias do império contavam com ampla proteção de uma mesma ordem ju-
rídica e econômica, bem como com a segurança oferecida por uma administração 

 9. A realização de investimentos de portfólio no Brasil, por exemplo, ocorre de modo 
expressivo através da compra de ativos ofertados na Bovespa. Ver o Guia Prático Bovespa 
para Investimentos Estrangeiros de Portfólio. Disponível em: [www.bmfbovespa.com.br/
pt -br/regulacao/download/guiaportfolio.pdf]. Acesso em: 23.01.2013.

 10. SORNARAJAH, M. The International Law..., cit., p. 18.
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unificada. Com a emancipação de diversos territórios, porém, esse tipo de prote-
ção naturalmente desapareceu.11

Em relação aos Estados não submetidos ao regime do colonialismo, a prote-
ção aos investimentos estrangeiros era assegurada por meios diplomáticos, efica-
zes em última instância com amparo de sanções econômicas ou do uso da força 
pelo Estado de origem do investidor. Entretanto, essas garantias de proteção per-
deram efetividade em razão do fortalecimento das relações diplomáticas entre 
Estados soberanos e a promulgação da Carta das Nações Unidas, logo após a Se-
gunda Guerra Mundial, desrecomendando “ameaça ou o uso da força contra a 
integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado”.12

Após o desaparecimento das referidas garantias de proteção aos investimen-
tos, certos Estados receptores de investimentos modificaram o modo de tratar as-
suntos políticos e econômicos,13 decidindo com maior liberdade em benefício de 
seus próprios interesses,14 surgindo incertezas quanto ao livre exercício pelos in-
vestidores dos direitos de propriedade sobre os bens tangíveis e intangíveis (e.g., 
direitos contratuais, propriedade intelectual sobre tecnologias etc.) aplicados 
em países estrangeiros com o objetivo de gerar riquezas.

Em relação aos comportamentos verificados em Estados receptores de inves-
timentos, alguns são geradores de riscos que merecem ser examinados com 
maior vagar.

 11. A dependência econômica da colônia em relação à metrópole: “A absoluta dependência 
da colônia se estruturou a partir do pacto colonial: a colônia fornecia à metrópole, a 
baixo custo, matérias -primas, metais preciosos e alimentos e comprava dela produtos 
manufaturados a altos preços. Essa dependência colônia -metrópole foi obra das monar-
quias absolutistas europeias, apoiadas nas burguesias nacionais, que, através da exclu-
sividade do comércio colonial, alcançavam a meta de obtenção de uma balança comercial 
favorável no Estado metropolitano” (VICENTINO, Cláudio. História Geral. São Paulo: 
Scipione, 1997. p. 218).

 12. Artigo 2.4. da Carta da ONU, de 26 de junho de 1945: “2.4. Todos os Membros deverão 
evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade 
territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incom-
patível com os Propósitos das Nações Unidas”.

 13. Tratando com profundidade o tema das violações aos direitos de propriedade de bens 
tangíveis e intangíveis, consulte -se REINISCH, August. Expropriation. In: MUCHLINS-
KI, Peter; ORTINO, Frederico; SCHREUER, Christoph (Org.). The Oxford Handbook of 
International Investment Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. p. 410 e ss.

 14. SORNARAJAH, M. Op. cit., p. 62.
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Primeiro, é importante atentar para o surgimento de hostilidades ideológi-
cas. Crenças ideológicas contrárias ao capital privado e aos meios privados de 
produção impedem o desenvolvimento de um ambiente favorável para investi-
mentos. Por isso, grupos com crenças ligadas à negação da propriedade privada 
que estejam na dianteira do poder político sempre representarão uma séria for-
ma de ameaça. A postura assumida por países comunistas e socialistas é o me-
lhor exemplo desse tipo de situação.15 Outro exemplo são os Estados que estão 
abrindo suas portas aos investimentos estrangeiros, mas que ainda ressentem a 
possibilidade de ver alguns setores essenciais de suas economias controlados 
por estrangeiros.

Segundo, cumpre mencionar a ascensão ao poder de governos com posturas 
políticas contrárias às de seus antecessores, especialmente em relação ao capital 
privado. Com efeito, o novo governo pode negar -se a cumprir os pactos celebra-
dos no passado, sob a alegação de fraude, corrupção, ausência de legitimidade do 
governo anterior para certos acordos etc.16 Igualmente, o primeiro governo de 
um Estado recém -criado pode deixar de suceder as obrigações assumidas no pas-
sado pelos antigos administradores do território.

Terceiro, os sentimentos nacionalistas xenofóbicos igualmente representam 
perigo. Principalmente quando a economia do Estado hospedeiro se encontra 
em dificuldades, os investidores estrangeiros que em certa medida estejam no 
controle da economia se tornam alvo de sentimentos de repúdio da população e 
dos governos. Sentimentos religiosos fundamentalistas podem alimentar da 
mesma maneira aversões. As investidas governamentais ou populares contra ati-
vos estrangeiros podem gerar consequências desastrosas, especialmente quando 
o Estado receptor toma para si em caráter definitivo os ativos mediante o 

 15. No início do século XX, eclodiram as Revoluções Mexicana e Russa, criando ambientes 
hostis à propriedade privada. Embora o comunismo tenha perdido força depois da que-
da da União Soviética, ainda há países como Coréia do Norte, que resistem às relações 
ao capital estrangeiro. Por outro lado, vale lembrar o que ocorre com países como China 
e Vietnam, que têm sistemas mistos, que permitem o influxo do capital estrangeiro até 
mesmo em setores controlados historicamente somente pelo Estado, por meio da cele-
bração de joint ventures. 

 16. Quanto à ausência de legitimidade para acordos, são exemplos os contratos de petróleo 
ajustados entre a administração pós -Saddam Hussein no Iraque e o Governo dos Esta-
dos Unidos. Certamente, muitas instabilidades advirão caso a validade desses acordos 
seja questionada pelos futuros governos democraticamente eleitos. SORNARAJAH, M. 
Op. cit., p. 76.
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pagamento de indenização de fim compensatório (nationalisation)17. Cumpre sa-
lientar que as expropriações são fontes de conflito bastante frequentes e ensejam 
relevantes discussões até hoje para o Direito Internacional,18 sobretudo para 
identificar os casos em que o Estado receptor de investimentos estará legitimado 
a malferir os direitos de propriedade dos investidores estrangeiros e quais seriam 
os critérios para quantificar a indenização devida.19

Quarto, podem existir riscos nas alianças entre investidores e minorias étni-
cas. Não raro, investidores estrangeiros estabelecem alianças com elites econô-
micas de Estados receptores em desenvolvimento representadas por grupos 
etnicamente minoritários, o que naturalmente desagrada às maiorias étnicas, 
economicamente mais fracas, porém dotadas de força política em virtude de sua 
superioridade numérica no território. Nesse sentido, são exemplos os escânda-
los de corrupção em privatizações de serviços públicos essenciais, enriquecendo 
as minorias já ricas e poderosas sob os olhos de uma maioria inconformada.20

Quinto, as mudanças nos padrões de uma indústria podem provocar no Esta-
do receptor o desejo de alterar suas relações com os investidores. Exemplo desse 
tipo de risco são os esforços conjuntos de nações produtoras de petróleo para re-
tomarem a responsabilidade pela fixação preço de venda e dos royalties devidos 

 17. São exemplos algumas nacionalizações que ficaram conhecidas: Anglo Iranian Oil Com-
pany, companhia inglesa que passou ao controle do Irã em 1951; a United Fruit Com-
pany, companhia americana que passou ao controle da Guatemala, em 1953; e Suez 
Canal Company, pelo Egito, em 1956 .

 18. REINISCH refere que “Expropriation in the sense of a outrighttaking of private pro-
perty by the state, usually involving a transfer of ownership rights of the state or to a 
third person, has been a major public international law issue throughout the 20th cen-
tury. The Communist and Mexican nationalization measures in the 1920s, followed by 
socializations of private property in Eastern European countries after World War II and 
takings of foreign investiments in developing countries in the course of the decoloniza-
tion process, as well as the oil concession disputes of the 1960s and 1970s, mark the 
most important waves of expropriations of foreign property” (Reinisch, August. Expro-
priation. In: MUCHLINSKI, Peter; ORTINO, Frederico; Schreuer, Christoph. (Org.). 
The Oxford Handbook of International Investment Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2008. p. 408).

 19. Destaca -se capítulo sobre crítica ao padrão de indenização por danos perpetrados pelo 
Estado conforme o Direito Brasileiro: ANDRADE, Thiago Pedroso de Andrade; COSTA, 
José Augusto Fontoura. Op. cit., p. 415 e ss.

 20. SORNARAJAH, M. Op. cit., p. 71.
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aos extratores estrangeiros.21 Um evento com risco em potencial é a obtenção de 
lucros inesperados com a extração de recursos naturais, a exemplo da descoberta 
de áreas exploráveis aumentando a capacidade produtiva. Em casos tais, os Esta-
dos receptores de investimentos poderão solicitar a revisão das bases negociais 
acertadas com os investidores.22

Sexto, os atos governamentais para alterar contratos com investidores em 
função do surgimento de onerosidades excessivas durante a fase de cumprimen-
to contratual.

Sétimo, a criação de instrumentos regulando a economia traz consigo risco, a 
exemplo de quando surgidas novas leis ou modificadas leis já existentes sobre fu-
sões e aquisições; desenvolvidas diretrizes para limitar os investimentos sob o 
pretexto de aumentar a segurança nacional; criados sistemas de controle mais ri-
gorosos para conceder licenças de funcionamento, com o Estado receptor obri-
gando os investidores a seguirem novas políticas.23

Oitavo, as restrições à transferência e à conversibilidade de moedas represen-
tam risco. Trata -se da proibição de realizar operações cambiais para converter in-
vestimentos ou os frutos em moeda distinta da utilizada no Estado, impedindo a 
transferência ao exterior. Medida como tal consiste em restrição ao exercício de 
direitos de propriedade.24

Nono, o Estado receptor de investimentos pode propor novas medidas para 
proteger os direitos dos trabalhadores ou o meio ambiente. Atualmente, diversos 
Estados vêm aumentando a fiscalização relativamente ao cumprimento de nor-
mas trabalhistas e de proteção ao meio ambiente, sendo a China um importante 
exemplo. Inclusive, vem aumentando a preocupação em responsabilizar os in-
vestidores estrangeiros por eventuais danos causados.

Por último, significativas dificuldades surgem quando a situação política e or-
ganizacional do Estado receptor de investimentos leva -o, direta ou indiretamente, 
a manter animosidades com os investidores e seus ativos. Isso normalmente ocorre 

 21. Organization of the Petroleum Exporting Countries (“OPEC”). Consultar: [www.opec.
org/opec_web/en/].

 22. SORNARAJAH, M. Op. cit., p. 74.
 23. SORNARAJAH, M. Op. cit., p. 71.
 24. O tema da conversibilidade de moeda estrangeira é muito bem trabalhado em BAPTIS-

TA, Luiz Olavo. Os investimentos internacionais no direito comparado e brasileiro. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p. 91 e ss. 
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quando o Estado receptor não consegue evitar as ações de bandos saqueadores e 
outros grupos criminosos, ou quando o próprio governo estimula que a população 
proteste e ofenda os direitos de propriedade dos investidores estrangeiros.25

Todos esses riscos se agravaram especialmente a partir do início do século XX, 
depois que o uso de poderio militar ou de sanções econômicas se tornou menos 
reconhecido na comunidade internacional como meio legítimo de defesa da pro-
priedade. Nesse contexto, sugiram espaços para que governos e outros grupos 
com poderes políticos atuassem livremente em benefício de seus próprios inte-
resses ou dos interesses da população local, em detrimento dos direitos de pro-
priedade de investidores estrangeiros, sendo empregados em algumas ocasiões 
discursos nacionalistas para mobilizar populações.26

Em outras palavras, algumas mudanças ocorridas em diversos sistemas so-
cioeconômicos abriram espaço para os esforços de governos, classes políticas, 
empresariais, trabalhadoras e outras em oportunamente criar entraves aos inves-
tidores estrangeiros. Essas dificuldades voltadas a beneficiar um grupo em detri-
mento do outro são a essência, em verdade, dos chamados riscos políticos.27

A expressão riscos políticos vem sendo utilizada com frequência em estudos 
sobre investimentos estrangeiros. Porém, há certa dissidência quanto à melhor 
forma de utilizá -la. A primeira forma de se utilizá -la prioriza a ideia de influência 
governamental ou soberana de um Estado receptor sobre as operações comer-
ciais em seu território. A segunda, por outro lado, preocupa -se mais em direta-
mente oferecer exemplos e permitir que eles expliquem por si o fenômeno, com 
menção a atos políticos e outras restrições aos direitos de propriedade.28 Com 
efeito, parece melhor conciliar essas orientações, definindo que riscos políticos 
são eventos associados a atos governamentais que ocorrem no ambiente de in-
vestimentos e que causam depreciação à avaliação de ativos estrangeiros.29

 25. SORNARAJAH, M. Op. cit., p. 79.
 26. Nem sempre países com governos autoritários são instáveis economicamente e insegu-

ros à recepção de investimentos estrangeiros.
 27. KOBRIN, Stephan J. Managing political risk assessment: strategic response to environ-

mental change. Los Angeles: University of California Press, 1982. p. 31.
 28. Alguns riscos podem ser citados: perdas relativas a planos estratégicos, financeiros, 

perdas de mão de obra ou em razão de fatores não comerciais como políticas macroeco-
nômicas e sociais (fiscal, monetária, comercial, de investimentos, industrial, renda, 
trabalho e desenvolvimento), ou eventos relacionados à instabilidade política (terroris-
mo, rebeliões, golpes, guerra civil, insurreição etc.).

 29. KOBRIN, Stephan J. Op. cit., p. 33.
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Ainda que os riscos políticos dificultem os investimentos estrangeiros dire-
tos, diversas empresas vêm navegando pelas águas agitadas da globalização e têm 
conseguido se proteger de riscos de complexo mapeamento como promulgação 
de leis, ratificação de tratados, eleições de novos líderes, novos movimentos po-
pulares, guerras, rebeliões etc.

Com efeito, a experiência demonstra que a aferição dos riscos políticos capa-
zes de impactar investimentos é mais subjetiva do que baseada em dados isolados 
sobre economia e finanças. Demanda do investidor um olhar focado não apenas 
nas tendências mais evidentes, mas também nas nuances das sociedades e seus 
respectivos contextos históricos, políticos e sociais, identificando até mesmo 
traços de personalidade de seus líderes.30

O passo seguinte, desse modo, é identificar as precauções disponíveis aos in-
vestidores para minimizar os riscos de insucesso de seus investimentos estran-
geiros, sobretudo levando em conta a existência de provedores detendo 
informações qualificadas e planejando meios de efetiva proteção aos investimen-
tos diretos em solo estrangeiro.

3. as gaRantias ContRa RisCos polítiCos: análise dos seguRos

Da década de 60 em diante, por iniciativa dos principais países desenvolvidos, 
surgiram organismos internacionais, no âmbito de foros multilaterais, voltados 
a oferecer um eficiente conjunto de garantias para proteger investimentos es-
trangeiros diretos contra riscos políticos, considerando principalmente os em-
preendimentos de iniciativa do eixo norte -sul em países em desenvolvimento.31

As razões para a criação de um conjunto de garantias são três. Primeira, de-
senvolvimento da economia do país de origem dos investimentos. Segunda,  
desenvolvimento da economia do Estado receptor dos investimentos. Última, 
estreitamento das relações diplomáticas entre Estados de origem e receptores de 
investimentos.

A iniciativa gerou excelentes frutos e diversas agências foram criadas para 
garantir investimentos e contribuir com o desenvolvimento da economia mun-

 30. BREMMER, Ian. Managing risk in an unstable world. Boston: Harvard Business Review, 
2005. p. 52.

 31. AZEVEDO, Débora Bithiah de. Os acordos para a promoção e a proteção recíproca de in-
vestimentos assinados pelo Brasil. Disponível em: [http://bd.camara.gov.br]. Acesso em: 
27.11.2012.
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dial. Atualmente, as principais agências nacionais e internacionais encarrega-
das da proteção a investimentos estrangeiros oferecem diversificadas garantias. 
As principais garantias são dissuasão de ações prejudiciais através de tratativas 
entre a agência e as autoridades locais dos Estados hospedeiros; assessoramen-
to nos processos de solução de disputas; fornecimento direto de crédito, ou 
apenas auxílio na obtenção com terceiros, para financiar projetos de investi-
mento; prestação de consultoria sobre assuntos ambientais e sociais em meio 
em novos projetos de investimento; e seguros de risco político.32

Como se percebe, os seguros de risco político são apenas um dos tipos de ga-
rantia oferecidos pelas agências que assessoram projetos de investimento estran-
geiro direto. Todavia, eles têm importância acentuada frente às demais garantias. 
São uma das primeiras garantias oferecidas pelas agências e ainda hoje consti-
tuem uma das mais procuradas pelos investidores. Serão apresentados, a seguir, 
os principais modelos de agências e seu funcionamento no mercado com a oferta 
de seguros de risco político.

3.1. Seguros de risco político

Em termos simples, os seguros de risco político consistem em pactos para que 
o investidor transfira a um organismo especializado as possíveis consequências 
financeiras emergidas a partir de atos políticos capazes de influir negativamente 
sobre ativos investidos em um Estado receptor de investimentos estrangeiros.33 
Sua finalidade é garantir compensação financeira ao investidor por prejuízos li-
gados a fatores não comerciais.

Algumas questões importam para a eficiência do seguro contratado.

A aferição da segurabilidade dos riscos políticos é tarefa complexa. Caracte-
rísticas como aleatoriedade e mutualidade merecem compreensão diferenciada 
em se tratando de seguros de risco político. Os eventos políticos podem ser ao 
menos em parte previsíveis e estarem sob o controle do segurado, principalmen-
te em se tratando de situações que, embora benéficas aos investimentos, sejam 

 32. Tomou -se como base a lista de garantias oferecidas pela Multilateral Investment Guaran-
tee Agency (“MIGA”), uma das mais completas agências no mundo relativamente a ga-
rantias para investimentos estrangeiros diretos. Confira -se: [www.miga.org/investment 
guarantees/index.cfm]. Ademais, será destinado em seguida tópico específico para sua 
apresentação.

 33. DIAS, Bernadete de Figueiredo. Op. cit., p. 113.
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capazes de desgastar o relacionamento construído com governos ou comunida-
des politicamente influentes no Estado receptor. Ademais, eventos políticos po-
dem durar meses ou anos e poderá surgir dissenso sobre o exato momento do 
sinistro ou a exigibilidade da indenização. Por último, considerando as particu-
laridades do investimento e do mercado em que este está inserido, além da rela-
ção do investidor com governos locais e demais agentes politicamente influentes, 
nem sempre será possível afirmar que o investidor integra um grupo de indiví-
duos expostos a riscos homogêneos e compartilhados.34

Além disso, as alternativas de comportamento do investidor influenciam os 
termos da contratação, tornando cada contrato exclusivo em comparação aos de-
mais, o que equivale a dizer que os seguros de risco político não correspondem a 
contratos padronizados.

Acresce notar que o risco moral (moral hazard) é fundamental para a indústria 
de seguros. Consiste ele no fato de o comportamento do segurado mudar após a 
contratação do seguro, implicando elevação da chance de sinistro ou favorecen-
do a sua maior extensão, a exemplo do que ocorre quando um segurado deixa de 
tomar as precauções mínimas para evitar o furto de bens garantidos por seguro.35 
As seguradoras levam em conta esse importante fator, cuidando para propor 
acordos com especial redução de incentivos à exposição a riscos desnecessá-
rios.36 Uma das maneiras é o reembolso de apenas uma parte pré -estipulada dos 
prejuízos experimentados. Outra, igualmente bastante conhecida, ocorre com o 
uso de cláusulas vedando cobertura de prejuízos em situações que poderiam ter 
sido evitadas. Porém, não são apenas os investidores que podem modificar seu 
comportamento em virtude da contratação de um seguro. Os Estados receptores 
de investimentos também podem assumir posturas diversas. Eles podem, por 
exemplo, deixar de promover e fomentar políticas de proteção a investimentos 
(e.g., maior transparência dos órgãos públicos ou criação de meios para solução 
de disputas) por saberem que os investidores estrangeiros com operações em seu 

 34. GORDON, Kathryn. Investment guarantees and political risk insurance: institutions, in-
centives and development. p. 93. Disponível em: [www.oecd.org/investment/invest-
mentpolicy/44230805.pdf]. Acesso em: 22.11.2012.

 35. COOTER, Robert; ULLEN, Thomas. Direito & economia. Trad. Luis Marcos Sander e 
Francisco Araújo da Costa. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 69.

 36. São exemplos realizar investimentos de forma mais arriscada do que realmente neces-
sário para obter os mesmos resultados ou intencionalmente conduzir negociações com 
governos e grupos locais de modo menos cauteloso do que o necessário.
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território contrataram seguros. Em acréscimo, os Estados receptores de investi-
mentos podem agir em desfavor dos investidores por saberem que estes contra-
taram seguro com agências patrocinadas pela iniciativa pública de seus Estados 
de origem. Neste último, o Estado receptor dos investimentos estaria levando em 
conta a possibilidade de o Estado de origem do investidor auxiliar eventual pro-
cedimento para solucionar disputas.37

Outro aspecto que afeta a eficiência dos seguros de risco político é a elevação 
do prêmio do seguro em virtude dos custos de transação e dos custos operacio-
nais das agências seguradoras. Entende -se por custos de transação os necessários 
para efetivar transações comerciais.38 Por exemplo, ao negociar as cláusulas de 
um contrato, as partes geralmente ventilam hipóteses, calculam probabilidades, 
imaginam os possíveis benefícios e custos, negociam alterações contratuais e 
submetem -nas à análise de advogados e outros profissionais.39 Todas essas etapas 
representam naturalmente custos. Contratos complexos como os de seguros de 
risco político geralmente abrigam etapas assim, na medida em que as fontes de 
risco são multifacetadas, subjetivas, e não é possível traçar probabilidades com 
base em simples dados estatísticos preexistentes, sendo necessários estudos es-
pecíficos para cada empreendimento. Consequentemente, esses contratos são 
desvinculados de modelos padronizados. E, ainda que com todos os esforços, 
não é possível redigir um contrato contemplando todos os riscos. Como resulta-
do, segurado e segurador poderão discutir perante tribunais arbitrais a interpre-
tação e aplicação do contrato, gerando em última análise maiores custos 
operacionais para o segurador.40

A atuação em mercados menos lucrativos é igualmente fator de dificuldade. Al-
gumas vezes, não é possível oferecer preço atraente a investidores de menor porte. 
Considerando os custos de transação envolvidos, anteriormente explicados, al-
guns mercados não representam solo fértil em termos de volume de negócios e fa-
turamento para justificar a atuação de seguradores de forma minimamente 
lucrativa. Mercados desse tipo são conhecidos como missing markets. Certas vezes, 
a iniciativa pública assume o papel de atuar nesses mercados para fomentar o seu 
desenvolvimento, conclamando os seguradores não privados para atuarem na 

 37. GORDON, Kathryn. Op. cit., p. 94.
 38. NORTH, Douglass. Institutions and economic theory. American Economist, v. 36, 1992.
 39. TIMM, Luciano; Guarisse, João Francisco Menegol. In: TIMM, Luciano Benetti (Org.). 

Direito e economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012.
 40. GORDON, Kathryn. Op. cit., p. 95.
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oferta de garantia aos ativos presentes nesses mercados especiais, ainda que a 
atuação em tais mercados não seja economicamente tão interessante.41

Destaca -se, por fim, que o mercado de provedores de seguros de risco político 
é diversificado, atendendo os distintos perfis de investidores e empreendimentos 
econômicos. Tendo em vista que essa questão conduz a discussão a outro nível de 
aprofundamento, em seguida será examinado o funcionamento de alguns dos 
provedores mais influentes, sendo alguns subsidiados pela iniciativa pública e 
outros pela iniciativa privada.

3.2. Agências públicas de seguros em âmbito nacional e regional: Overseas 
Private Investment Corporation e Inter -Arab Investment Guarantee 
Corporation

Será examinado em seguida o funcionamento de duas agências que oferecem 
seguros de risco político: a Overseas Private Investment Corporation (OPIC) e a 
Inter -Arab Investment Guarantee Corporation (IAIGC). Elas se concentram em 
públicos ou países pré -selecionados, possuindo, portanto, atuação segmentada. 
Como se verificará com maior profundidade, a primeira agência auxilia somente 
investidores norte -americanos a transferir ativos a outros Estados, em especial 
aos em desenvolvimento. Por outro lado, a segunda agência assessora investi-
mentos, de origem arábica e não arábica, desde que realizados nos Estados inte-
grantes de seu quadro de membros.

3.2.1. Agência pública de seguros em âmbito nacional: OPIC

A OPIC foi desenvolvida pelo Governo dos Estados Unidos da América em 
1971,42 em Washington, DC, visando oferecer suporte a investidores interessa-
dos em países economicamente emergentes e em países com a economia recen-
temente aberta ao mercado.43 A agência responde ao Secretário de Estado dos 
Estados Unidos da América e sua mesa diretora possui 15 membros (board of 

 41. Ibidem, p. 96.
 42. A criação da OPIC se deu através do Foreign Assistance Act, de 1969, mas suas operações 

iniciaram efetivamente em 1971 (Foreign Assistance Act. Publ. 91 -175, 83 Stat 805).
 43. ZIEGLER, Andreas; GRATTON, Louis -Phillippe. Investment Insurance. In: MU-

CHLINSKI, Peter; ORTINO, Frederico; SCHREUER, Christoph (Org.). The Oxford Han-
dbook of International Investment Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. p. 532.
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directors), sendo que o presidente executivo e o vice -presidente executivo são es-
colhidos pelo Presidente dos Estados Unidos da América.

A OPIC objetiva assessorar projetos econômica e financeiramente sólidos, 
capazes de estimular a iniciativa privada e a competição em países cujos gover-
nos sejam receptivos ao empreendedorismo privado e avessos a práticas de mo-
nopólio.44 Da mesma forma, os projetos devem respeitar os padrões internacionais 
de exigências ambientais, não representarem ameaças à saúde ou causarem ris-
cos à segurança humana e devem respeitar os direitos humanos e laborais locais 
e internacionais. A OPIC não se compromete com projetos que impliquem redu-
ção de empregos ou da capacidade produtiva de empresas instaladas em territó-
rio norte -americano (runaway plants). Os projetos submetidos à avaliação da 
OPIC devem demonstrar efetivos benefícios comerciais aos Estados Unidos da 
América.45

Além de seguros para investimentos de alto risco político, a OPIC interme-
deia a concessão de financiamentos por instituições financeiras a investidores, 
oferecendo, por exemplo, garantias para os empréstimos; presta consultoria para 
fundos de private equity.

Os seguros de risco político devem envolver empreendimentos em países me-
nos desenvolvidos economicamente e que tenham previamente celebrado acor-
do com os Estados Unidos da América para instituírem programas de seguros, 
garantias ou resseguros. O valor máximo de cada projeto é 250 milhões de dóla-
res norte -americanos e cobertura pode chegar até 90% do valor do investimento 
estipulado na apólice. O período máximo de cobertura é de 20 anos.46

Os eventos abrangidos pelos seguros de risco político contratados com a 
OPIC são guerras, lutas civis, atos violentos politicamente motivados, incluindo 
terrorismo, expropriação, revogação politicamente motivada de licenças e 

 44. São projetos acolhidos pela OPIC: investimentos em commodities, compra de serviços, 
patentes, processos industriais, compra de cotas sociais, participação em royalties, ga-
nhos ou lucros no fornecimento de mercadorias ou serviços. Ainda, disponibilização de 
garantias para novos investimentos, privatizações e a expansão e modernização de ins-
talações existentes. Em alguns casos, será necessária prévia aprovação do projeto de 
investimento pelo governo do Estado hospedeiro. 

 45. ZIEGLER, Andreas; GRATTON, Louis -Phillippe. Op. cit., p. 532.
 46. Confiram -se as condições para contratação de seguros de investimento em: [www.opic.

gov/what -we -offer/political -risk -insurance/benefits -of -working -with -opic]. Acesso em: 
06.02.2013.
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concessões, restrições à conversão e transferência de moeda ao exterior, viola-
ções contratuais e outras interferências governamentais inapropriadas.47

Os investidores elegíveis pela OPIC são cidadãos ou empresas norte -ameri- 
canas, sociedades ou outras associações incluindo organizações não lucrativas 
criadas sob as leis dos Estados Unidos da América e essencialmente de proprie-
dade de cidadãos norte -americanos.

3.2.2. Agência pública de seguros em âmbito regional: Inter -Arab 
Investment Guarantee Corporation

A IAIGC foi estabelecida por meio da Convention Establishing the Inter -Arab 
Investment Guarantee Corporation, elaborada em 1971 e em vigor desde 1974.48 
Sua criação é devida a esforços conjuntos do Ministro das Relações Exteriores do 
Kuwait e do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Kuwait para fortalecer as 
relações econômicas e o fluxo de capital entre os países signatários da Conven-
ção, financiando seus esforços desenvolvimentistas.49

A IAIGC tem personalidade jurídica e independência administrativa e finan-
ceira. Contudo, não está autorizada a intervir nos assuntos políticos de seus 
estados -membros.50

Sua administração é realizada por intermédio de um Conselho Administrati-
vo, responsável por esboçar a política geral de atuação da IAIGC; um Comitê Su-
pervisor, que fiscaliza as atividades desenvolvidas pela IAIGC; um diretor -geral, 
encarregado da administração geral da IAIGC; e um deputado diretor -geral, que 
assiste o diretor -geral.

Diversas modalidades de investimento são assessoradas pela IAIGC. Mobili-
zados com capital arábico ou não, os investimentos podem ser de natureza direta, 

 47. Disponível em: [www.opic.gov/what -we -offer/political -risk -insurance]. Acesso em: 
06.02.2013.

 48. O surgimento da IAIG se deve a discussões na Conferência de Desenvolvimento Indus-
trial ocorrida em março de 1966 no Kuwait. A IAIG iniciou suas operações em meados 
de 1975. A Convenção que serviu de base para a sua criação pode ser acessada através 
do site da IAIG: [www.iaigc.net]. Acesso em: 07.02.2013.

 49. Atualmente, o quadro de signatários da IAIG é composto pelos seguintes países: 
Argélia, Bahrein, Jibuti, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, 
Marrocos, Omã, Palestina, Catar, Arábia Saudita, Sudão, Síria, Tunísia, Emirados Ára-
bes Unidos e Iémen.

 50. ZIEGLER, Andreas; GRATTON, Louis -Phillippe. Op. cit., p. 535.
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de portfólio, empréstimos por período superior a três anos, além de outros pro-
jetos voltados a investimentos iniciais ou ainda reinvestimentos realizados com 
os lucros obtidos em operações anteriores. Serão priorizados sobremaneira in-
vestimentos que proporcionem cooperação econômica entre países membros, 
assim como que sejam comprovadamente eficientes no desenvolvimento da eco-
nomia do Estado receptor dos investimentos.

Os seguros de risco político são um dos principais serviços da IAIGC. Abran-
gem eventos como restrições à conversão e transferência de moeda, demoras in-
justificadas em autorizar a retirada de recursos do Estado receptor dos 
investimentos, cobranças de taxas excessivas com caráter discriminatório, guer-
ras, conflitos civis e violações aos direitos de propriedade, a exemplo de expro-
priações, apreensões compulsórias e privações a direitos creditórios.51

Os investidores poderão obter cobertura para um ou mais riscos, o que evi-
dentemente influirá no cálculo das taxas e prêmios. A IAIGC compensa 90% do 
valor do projeto previsto na apólice para casos de inconversibilidade de moeda e 
85% em relação a outros riscos. Disputas com a IAIGC ou entre seus assegurados 
serão solucionadas com base nas disposições da apólice.

Poderão contratar com a IAIGC as pessoas naturais dos países membros, as 
pessoas jurídicas cujas cotas ou ações pertençam substancialmente a países 
membros ou aos seus nacionais e cujas sedes estejam instaladas igualmente em 
outros países membros. Em qualquer caso, a nacionalidade do investidor deve 
ser distinta da do Estado receptor de investimentos.

3.3. Agência pública de seguros em âmbito multilateral: Multilateral 
Investment Guarantee Agency

A criação de um sistema multilateral de seguros de investimento sob o coman-
do do Banco Mundial foi objeto de discussões que se iniciaram na década de 
1940, depois da Segunda Guerra Mundial, e se estenderam até o fim da década de 
1960, sem que ocorressem avanços. Quase duas décadas depois, porém, sobre-
veio aprovação da iniciativa em Assembleia Anual do Conselho de Governado-
res do Banco Mundial, ocorrida em Seul, em 1985. A Multilateral Investment 

 51. Os riscos estão listados no site da IAIG na internet: [www.iaigc.net/UserFiles/file/en/
Brochures/ Corporate -brochure -2009.pdf]. Acesso em: 07.02.2013.
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Guarantee Agency (MIGA) foi constituída em abril de 1988, com sede em Washin-
gton, DC, enquadrando -se com membro do Banco Mundial.52

A MIGA tem personalidade jurídica e desfruta de imunidades e privilégios nor-
malmente outorgados pelo Direito Internacional Público às organizações interna-
cionais. Possui um Conselho de Governadores, Mesa de Diretores e um Presidente. 
O Conselho é composto por dois governadores eleitos pelos países -membros,  
sendo um como suplente, com todos exercendo poderes da Agência. A Mesa de 
Diretores é composta por no mínimo 12 membros e é responsável pelas opera-
ções gerais da Agência. O Presidente está à frente da Mesa, na condução de assun-
tos de natureza ordinária, mas tem suas ações submetidas ao controle geral dos 
demais membros da Mesa. O Conselho pode delegar o exercício de seus poderes 
à Mesa de Diretores, à exceção de alguns como admitir novos países -membros, 
suspender um país -membro, atribuir a um membro a condição de país em desen-
volvimento, ou emendar a Convenção ou seus anexos.53

A MIGA não atua segmentadamente, desenvolvendo regiões específicas. Sua 
atuação compreende todas as economias do mundo. Atua em cooperação com 
outras agências provedoras de garantias, públicas e privadas, sem sobreposição 
aos serviços delas. Atualmente, 178 países são membros da MIGA e 153 deles são 
considerados como em desenvolvimento.54 Seu objetivo principal é encorajar o 
fluxo de investimentos com propósitos produtivos em países -membros conside-
rados em desenvolvimento, ajudando economias emergentes a crescer de forma 
sustentável, assegurando benefícios aos negócios e aos residentes nesses países.55 
Nesse sentido, a MIGA assume a tarefa de aliviar as preocupações dos investido-
res com riscos não comerciais.

Entre as formas de investimento aprováveis pela MIGA, estão financiamento 
para compra de participações acionárias, emissões de dívida, concessão de em-
préstimo ou fiança para empréstimos com terceiros, entre outras aprováveis pela 
Mesa de Diretores.

 52. Informações sobre a MIGA são encontradas em: [www.miga.org]. Acesso em: 
06.02.2013. Para consultar especificamente a Convenção: [www.miga.org/documents/
miga_convention_november _2010.pdf]. Acesso em: 06.02.2013. 

 53. ZIEGLER, Andreas; GRATTON, Louis -Phillippe. Op. cit., p. 538.
 54. Disponível em: [www.miga.org/whoweare/index.cfm?stid=1789]. Acesso em: 06.02.2013.
 55. ZIEGLER, Andreas; GRATTON, Louis -Phillippe. Op. cit., p. 538.

RBA_9.indb   103 12/03/2019   14:24:00



FonSeCa, José Bráulio Petry. Seguros de risco político. 
Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 83-115. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

104 Revista BRasileiRa da advocacia 2018 • RBA 9

Para ter seu projeto de investimento aprovado, o investidor que for pessoa fí-
sica deverá ser nacional de um país -membro. Se for pessoa jurídica, de direito pú-
blico ou privado, deverá ter sua sede principal e seus negócios estabelecidos num 
país -membro. Além disso, o projeto deverá contar com solidez técnica, econômi-
ca e financeira e destinar -se a modernizar, expandir ou desenvolver um investi-
mento já existente no Estado receptor de investimentos.

Considerando seu objetivo de desenvolvimento concomitante das econo-
mias, a MIGA oferece garantias que se seguem desde as tradicionalmente ofere-
cidas por outras agências, como antes visto, além dos seguros de risco político e 
cosseguros e resseguros de risco político, estes dois últimos em parceria com ou-
tras agências, públicas ou privadas. A MIGA oferece garantia para restrições à 
conversibilidade e transferência de moeda, expropriações, violações contra-
tuais, além de guerras, ações militares ou distúrbios civis. As garantias podem ser 
estendidas a outros riscos não comerciais, mediante deliberação da Mesa de Di-
retores. Por outro lado, não oferece garantia para os casos de depreciação da moe-
da, perdas por ações ou omissões governamentais previamente aceitas pelo 
investidor, eventos ocorridos antes da conclusão do contrato da operação de in-
vestimento, ou medidas governamentais de regulação da economia sem objeti-
vos discriminatórios frente ao investidor.

As garantias oferecidas pela MIGA serão fruídas somente se o investidor não 
obtiver sucesso na tutela de seus direitos por via do Poder Judiciário ou outros 
meios de solução de disputas, a exemplo de mediação, dispute boards ou procedi-
mentos arbitrais, no Estado receptor dos investimentos. Caso sobrevenham difi-
culdades na execução de eventuais decisões proferidas localmente, entretanto, 
as garantias serão honradas.56

As taxas e prêmios cobrados observam a solidez econômica do projeto e pro-
curam corresponde aos padrões mais abalizados seguidos no mercado. Os segu-
ros se estendem pelo período mínimo de três anos até o máximo de quinze anos. 
A MIGA não poderá dissolver o contrato, a exceção do descumprimento de obri-
gações pelo segurado, como o não pagamento de taxas e prêmios ou declarações 
falsas durante o processo de aprovação do projeto de investimento. Será com-
pensado até 90% do valor do investimento descrito na apólice.

A MIGA também pode auxiliar os investidores nas disputas de que partici-
pem. Cinco são os mecanismos pelos quais a ela poderá atuar auxiliando os 

 56. Ibidem, p. 542.
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investidores: primeiramente, discussões entre países -membros ou entre estes e a 
Agência envolvendo a interpretação da Convenção serão submetidas à Mesa de 
Diretores, cabendo revisão em última instância pelo Conselho de Governadores; 
segundo, outras discussões entre países -membros ou com a Agência serão resol-
vidas preferencialmente de forma amigável, recorrendo -se a órgãos conciliado-
res ou, em último caso, à arbitragem; terceiro, ao realizar acordo para cum- 
primento de garantias previstas em apólice, a MIGA poderá sub -rogar -se quanto 
aos direitos do investidor em disputas com o Estado receptor dos investimentos; 
quarto, as disputas emergidas de contratos de garantia ou resseguros entre um 
investidor e a MIGA serão submetidas diretamente ao procedimento arbitral;57 
último, a MIGA poderá intervir em negociações, valendo -se de sua experiência 
para assessorar, visando a acordos entre países membros.

A MIGA é a agência mais completa do mercado de seguros de risco político. 
Oferece diversificadas garantias, abrangendo riscos políticos mais conhecidos e 
os menos usuais. Tem forte poder político e credibilidade entre os países-
-membros e outras agências provedoras de garantias.

3.4. Agências privadas de seguros

Diante significativa elevação de investimentos estrangeiros nas últimas déca-
das, novos espaços surgiram no mercado de agências de seguros de risco político. 
Por conseguinte, a tarefa que inicialmente ficava a cargo exclusivo da iniciativa 
pública, foi sendo dividida com agentes da iniciativa privada, que viram excelen-
tes oportunidades comerciais num ramo repleto de negociações sofisticadas e 
prêmios e taxas em valores expressivos.

Pela complexidade envolvida nas negociações de seguros de risco político, 
os seguradores privados igualmente trabalham com contratos adaptados aos 
diferentes projetos, existindo liberdade para as partes descreverem as particu-
laridades do investimento estrangeiro direto e os riscos políticos a que estão 
sujeitos. Da mesma forma, os seguradores privados garantem os mesmos riscos 
garantidos pelas agências públicas de seguros de risco político, a exemplo de 
proibições de conversão e transferência de moeda, confiscos, expropriações e 
nacionalizações, violência política, omissões e violações no cumprimento de 
obrigações contratuais.

 57. Ibidem, p. 545.
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Algumas empresas são somente corretoras e oferecem produtos de diversas 
agências de seguros atuantes no mercado, auxiliando o investidor a escolher o 
produto mais adequado às características do empreendimento que pretende rea-
lizar. Essas empresas são conhecidas como brokers.

Por outro lado, as empresas que asseguram efetivamente investimentos es-
trangeiros diretos através da celebração de apólices são conhecidas como under-
writters.58

Alguns dos seguradores destacam -se por seus avançados conhecimentos po-
líticos e econômicos em áreas específicas de investimento. Por vezes, prestam 
apenas serviços de consultoria. Comumente, as expertises estão relacionadas aos 
setores da economia e seus segmentos, conhecimentos geográficos acerca de lo-
calidades interessantes para investir, ou, de outra parte, conhecimentos específi-
cos sobre certos tipos de riscos políticos. Os segmentos mais incluídos são 
petroquímico, aviação, transporte marítimo, construção civil e eletricidade. Co-
nhecimentos geográficos estão ligados a áreas marcadas pela extração de recur-
sos naturais. E um tipo de risco específico bastante conhecido por algumas 
empresas é guerra.59

Outra característica fundamental em relação às agências de garantia privadas 
é que, ao contrário do que ocorre com as agências controladas pela iniciativa pú-
blica, a maior parte não menciona em seus códigos de conduta objetivos ligados 
a perseguir standards de negócio internacionalmente reconhecidos.

3.5. Integração entre os provedores de seguros de risco político na Berne 
Union

Alguns dos provedores de seguros de risco político de maior expressão parti-
cipam da International Union of Credit & Investment Insurers ou também conheci-
da como Berne Union,60 que corresponde a uma organização sem fins lucrativos 
composta de entidades públicas e privadas envolvidas diretamente no comércio 

 58. A inglesa Lloyd’s tem atuação destacada no mercado de seguros de risco político. Seu 
programa é acessível em: [www.lloyds.com/redirect -pages/risk_locator/political_
risks_insurance]. Acesso em: 06.02.2013.

 59. GORDON, Kathryn. Op. cit., p. 104.
 60. COMEAUX, Paul E.; KINSELLA, N. Stephan. Protecting Foreign Investment under In-

ternational Law: Legal aspects of Political Risk, Transnational Corporations, United Na-
tions Conference on Trade and Development Publication, New York, v. 10, n. 1, abr. 2001.
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internacional e investimento estrangeiro, provedoras de financiamento e segu-
ros aos exportadores e investidores.61

A Berne Union objetiva facilitar o comércio transfronteiriço mundial e inves-
timentos, fomentando a aceitação internacional de sólidos princípios aplicáveis 
às atividades de crédito, à exportação e seguros de investimento, bem como pro-
porcionando um fórum para seus membros se encontrarem e discutirem sobre 
suas experiências profissionais, trocando pontos de vista e concebendo melhores 
práticas para os mercados de crédito e seguros.62 O intercâmbio de informações 
é promovido por meio de reuniões gerais anuais e reuniões extraordinárias, se-
minários e workshops anuais, e uma intranet aberta somente aos membros.

Além das oportunidades decorrentes da troca de experiências, os provedores 
de crédito e seguros de investimento têm interesse em participar da Berne Union 
para facilitarem suas relações com as principais instituições financeiras interna-
cionais e regionais e parceiros -chave na indústria de crédito e seguros de investi-
mento, como também organizações globalmente significativas, tais como a 
OCDE, o IMF e World Bank Group (World Bank), contando com largo poder de 
influência nos mercados internacionais. Os interlocutores dessas organizações 
participam regularmente das reuniões da Berne Union.63 Além disso, os provedo-
res de crédito e seguros para investimentos estrangeiros diretos associam -se à 
Berne Union para conquistar credibilidade e respeito da comunidade econômica 
internacional, tendo em vista existirem rigorosos critérios de aceitação para no-
vos membros, servindo a adesão do novo membro, por exemplo, como sinal de 
sua solidez econômica e maturidade comercial.64

 61. A Berne Union foi fundada, em 1934, por seguradoras de crédito a exportações privadas 
e estatais da França, Itália, Espanha e Reino Unido. Seu primeiro encontro foi em Berna, 
Suíça, daí se originando seu nome. Contudo, a organização nunca foi sediada em Berna. 
Sua sede foi em Paris até os anos 1970, quando foi transferida para Londres. Disponível 
em: [www.berneunion.org/about -the -berne -union/]. Acesso em: 15.05.2016.

 62. Sobre os princípios da Berne Union, ver: [www.berneunion.org/about -the -berne-
-union/our -principles/]. Acesso em: 15.05.2016. 

 63. Disponível em: [www.berneunion.org/about -the -berne -union/our -principles/]. Aces-
so em: 15.05.2016.

 64. Para ser membro da Berne Union, as instituições devem ter como principal atividade o 
fornecimento de crédito à exportação e/ou contratação de seguros de investimentos. As 
instituições devem estar em operação no mínimo há três anos. As instituições devem 
atender a certos patamares de receitas advindas de prêmios ou negócios cobertos. Se a 
instituição está envolvida em seguros de crédito à exportação, as suas operações devem 
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Para ilustrar a expressiva atuação dos membros da Berne Union nos merca-
dos, destaca -se que, em 2011, eles forneceram juntos mais de 1,8 trilhões de dó-
lares norte -americanos em cobertura de seguros envolvendo riscos comerciais e 
políticos, representando mais de 10% do montante mundial de seguros de 
investimento.65 -66 As já examinadas OPIC e MIGA integram, a propósito, a  
Berne Union.

3.6. Foro e lei aplicável aos contratos internacionais de seguros de risco 
político

O fato de os contratos de seguro de risco político serem classificados como 
contratos internacionais em certos casos conduz à reflexão sobre duas questões 
básicas, o foro e a lei aplicável. Os tópicos subsequentes objetivam sucintamente 
aclará -las.

3.6.1. Foro

Os contratos de seguro de risco político são comumente celebrados por agen-
tes de Estados diversos, ou seja, com o investidor sediado num Estado e o segu-
rador noutro; ademais, o empreendimento poderá ser constituído num Estado 
diverso do das partes. Em tais casos existirá contratação internacional, tendo em 
vista a existência de elementos ligando o negócio a dois ou mais ordenamentos 
jurídicos.

incluir o seguro de riscos comerciais e políticos e deve subscrever riscos políticos em um 
sentido global e geral. Se uma instituição está envolvida no seguro de investimento no 
exterior, deve -se fornecer seguro direto contra os riscos políticos normais, incluindo 
expropriação, guerra e dificuldades de transferência. Disponível em: [www.berneu-
nion.org/about -the -berne -union]. Acesso em: 15.05.2016.

 65. Jackson, James K. The Berne Union: an overview. Congressional Research Service, Report 
for Congress, Washington, abr. 2013. p. 1.

 66. Associada à Berne Union está o Praga Club, criado em 1993, pela Berne Union e o Euro-
pean Bank for Reconstruction and Development (BERD), objetivando dar suporte a agên-
cias, novas e em maturação, criadoras e desenvolvedoras de crédito à exportação e 
programas de seguros de investimento. Também com nome em homenagem ao local 
onde a primeira reunião foi realizada, o Prague Clube estabelece uma rede de 
intercâmbio de informações para novas agências na Europa Central e Oriental que ain-
da não cumprem os requisitos de entrada na Berne Union. Uma vez preenchidos, elas 
podem solicitar a adesão plena à Berne Union. Ver Jackson, James K. Op. cit., p. 1.
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Se judicializada no Brasil uma questão surgida com base num contrato inter-
nacional de seguro de risco político, o juiz deverá observar as regras de limitação 
da jurisdição nacional para decidir se poderá processar e julgar.

Nesse sentido, ele será competente para processar e julgar se ao menos uma 
das seguintes hipóteses de conexão com o Estado brasileiro estiver presente: (a) 
o réu for domiciliado ou tiver agência, filial ou sucursal no Brasil; (b) uma obri-
gação decorrente do contrato tiver de ser cumprida no Brasil; (c) o fundamento 
da controvérsia for fato ocorrido ou ato praticado no Brasil (CPC, art. 21; LIN-
DB, art. 12); (d) as partes tiverem se submetido à jurisdição nacional, expressa-
mente, mediante cláusula de eleição de foro, ou tacitamente (CPC, art. 22, III); 
ou (e) a relação contratual dê origem à questão relativa a imóvel situado no Bra-
sil, sendo este caso de exclusão de qualquer outra jurisdição diversa da brasilei-
ra (CPC, art. 23, I).

As hipóteses anteriormente mencionadas, é bom frisar, são de competência 
concorrente da autoridade judiciária brasileira com as autoridades de outras ju-
risdições, a exceção das questões acerca de imóveis situados no Brasil, quando a 
única autoridade judiciária competente será a brasileira.67

Por fim, interessa lembrar a ação proposta no Brasil para discutir questão de-
rivada de contrato internacional de um seguro de risco político contendo cláusu-
la elegendo expressamente foro estrangeiro. Se situação dessa natureza ocorrer, 

 67. Além das regras processuais civis brasileiras consagrando a liberdade de escolha de fo-
ro, em especial o art. 22 do CPC, deve ser lembrado o Protocolo de Buenos Aires sobre 
Jurisdição Internacional em Matéria Contratual, assinado por Brasil, Argentina, Para-
guai e Uruguai, em 1994, prevendo que, nos conflitos decorrentes de contratos interna-
cionais do Mercosul, em matéria civil ou comercial, serão competentes os tribunais do 
Estado -Parte em cuja jurisdição os contratantes tenham acordado submeter -se por es-
crito, sempre que tal ajuste não tenha sido obtido de forma abusiva; as partes poderão 
acordar, igualmente, a eleição de tribunais arbitrais (art. 4º). Em sentido semelhante, na 
Comunidade Europeia, existe a Convenção de Bruxelas sobre Competência Jurisdicio-
nal e Execução de Sentenças em Matéria Cível e Comercial, de 1968, segundo a qual o 
tribunal escolhido pelas partes mediando clausulado expresso será o único competente 
(art. 17). Por fim, A Convenção sobre os Acordos de Eleição do Foro, concluída em 
Haia, de 2005, igualmente assegura liberdade às partes para elegerem foro, ressalvando 
apenas eventuais hipóteses de invalidade definidas nos termos do direito do Estado 
eleito para processar e julgar. É o que se vê no art. 5º, 1., da aludida Convenção: “O tri-
bunal ou os tribunais de um Estado Contratante designados por um acordo exclusivo 
de eleição do foro têm competência para decidir qualquer litígio a que o acordo se apli-
ca, salvo se este for considerado nulo nos termos do direito desse Estado”.
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o réu poderá arguir a eleição de foro estrangeiro como questão prejudicial ao mé-
rito, na contestação, caso em que a autoridade judiciária brasileira terá de respei-
tar a escolha de foro e não poderá processar e julgar (CPC, art. 25). Por outro 
lado, se não arguida a cláusula, e presente quaisquer das hipóteses de conexão 
com o Estado brasileiro suscitadas anteriormente, a autoridade judiciária brasi-
leira poderá processar e julgar, face à aplicação do princípio da submissão (CPC, 
art. 22, III).68

3.6.2. Lei aplicável

Depois de eleita ou definida a competência da autoridade judiciária brasileira 
para processar e julgar, o próximo passo será identificar a lei aplicável.

Os contratos internacionais serão regidos por leis nacionais, determinadas 
pelo direito Internacional Privado do Estado onde a questão estiver sendo sub-
metida a julgamento.

A atual tendência mundial é a de prestigiar a autonomia da vontade das partes 
quanto à escolha da lei aplicável para regular a substância e os efeitos do contra-
to;69 contudo, a realidade brasileira se mantém efetivamente diversa, com manu-
tenção da vetusta regra de que as obrigações dos contratos entre presentes serão 
qualificadas e regidas segundo a lei do país onde tenham sido constituídas  
(LINDB, art. 9º, caput).70 -71

 68. O princípio da submissão preceitua que o tribunal prolator será competente se a parte 
houver a ele se submetido expressa ou tacitamente.

 69. ARAÚJO, Nádia de. Direito internacional privado: teoria e prática brasileira. Rio de Ja-
neiro: Renovar, 2003. p. 316.

 70. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto -lei 4.657/1942, com reda-
ção dada pela Lei 12.376/2010): “Art. 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-
-se -á a lei do país em que se constituírem”.

 71. O aprisionamento criado pelo art. 9º da LINDB, afastando a autonomia das partes em 
escolher a lei aplicável é lamentável; dada a dinamicidade de nossos dias, com facilidade 
de acesso à informação, e análise de riscos, mais apropriado teria sido que o direito bra-
sileiro tivesse permitido a livre escolha da lei aplicável, se não em todas as situações, ao 
menos nos contratos comerciais internacionais, âmbito em que vigora, ao menos em 
tese, maior simetria informacional entre as partes e melhores condições de negociar, 
viabilizando que tomem decisões livremente, com assunção dos riscos envolvidos. A 
regra tradicionalmente representa um custo adicional no cálculo dos estrangeiros que 
desejam negociar. A autonomia de escolha do direito aplicável existe no âmbito da Con-
venção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais, celebrada 
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Dessa forma, ao examinar um contrato entre presentes, o órgão jurisdicional 
brasileiro deverá identificar o local de celebração do contrato para definir a lei 
aplicável ao exame das obrigações contratuais.

Por outro lado, se celebrado o contrato de seguro entre ausentes, o art. 9º, § 2º, 
da LINDB, será aplicável, pelo qual as obrigações contratuais serão consideradas 
constituídas no lugar em que o proponente residir ou tiver sede.

Como se nota, o juiz brasileiro está adstrito a regras pouco flexíveis para iden-
tificar a lei aplicável a qualificar e reger as obrigações de um contrato internacio-
nal, podendo dessa forma declarar inválida eventual cláusula de eleição de lei 
aplicável que contrarie as regras fixas do direito brasileiro.

Situação diversa ocorrerá, contudo, se a controvérsia for submetida à arbitra-
gem, pois o art. 2º, § 1º, da Lei da Arbitragem, faculta às partes escolherem a lei 
aplicável.72

4. ConsideRações Finais

As diferentes definições de investimento estrangeiro direto têm elementos em 
comum, sendo marcante o envio de ativos para uma empresa estabelecida em so-
lo estrangeiro e o interesse de quem investe em influenciar a gestão do empreen-
dimento no estrangeiro, mantendo relação duradoura com o projeto e con- 
tribuindo na geração de riqueza local.

no México, em 1994, e não ratificada pelo Brasil, como se vê no art. 7º: “Determinação 
do direito aplicável. ‘Artigo 7: O contrato rege -se pelo direito escolhido pelas partes. O 
acordo das partes sobre esta escolha deve ser expresso ou, em caso de inexistência de 
acordo expresso, depreender -se de forma evidente da conduta das partes e das cláusulas 
contratuais, consideradas em seu conjunto. Essa escolha poderá referir -se à totalidade 
do contrato ou a uma parte do mesmo. A eleição de determinado foro pelas partes não 
implica necessariamente a escolha do direito aplicável’”. Na Europa, destaca -se como 
fonte normativa das mais recentes o Regulamento (CE) 593/2008 do Parlamento Euro-
peu e do Conselho da União Europeia sobre a Lei aplicável às Obrigações Contratuais 
(Roma I), prevendo em seu art. 3º que “O contrato rege -se pela lei escolhida pelas par-
tes. A escolha deve ser expressa ou resultar de forma clara das disposições do contrato, 
ou das circunstâncias do caso. Mediante a sua escolha, as partes podem designar a lei 
aplicável à totalidade ou apenas a parte do contrato”.

 72. Lei da Arbitragem (Lei 9.307/1996): “Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de 
eqüidade, a critério das partes.

  § 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na 
arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública”.
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A ausência de proteção dos direitos de propriedade dos investidores estran-
geiros incentivou em tempos passados certos Estados receptores de investimen-
tos a agirem em benefício de seus próprios interesses políticos e econômicos e 
sem preocupação genuína com os empreendimentos de capital estrangeiro, 
colocando -os em risco, portanto.

Os riscos de investir em países com ambiente político conturbado estavam a 
prejudicar, de um lado, o progresso econômico de regiões em desenvolvimento e 
com bom potencial para atrair investimentos73 e, de outro lado, a encurtar as 
oportunidades disponíveis aos investidores desejosos de atuar em outras econo-
mias. Tornou -se fundamental encontrar uma solução para tornar mais atrativo 
investir em outros Estados.

Os seguros de risco político surgiram em resposta a essa falta de eficiência na 
tarefa de proteção dos investimentos estrangeiros diretos em Estados com riscos 
políticos, consistindo até hoje em instrumentos dos mais decisivos para transfe-
rir riscos políticos. Seguramente, seu surgimento deriva dos esforços de Estados 
economicamente mais desenvolvidos, especialmente a partir da atuação de orga-
nizações de iniciativa pública, da década de 1970 em diante.

Considerando o porte econômico dos provedores anteriormente examina-
dos, além da expressiva significação de outras organizações que lhes reconhe-
cem e representam – sendo a Berne Union a mais expressiva organização de 
representação dos provedores de seguros de investimento –, é certo que os se-
guros de risco político constituem instrumento de transferência de risco con-
sagrado na realidade global dos investimentos estrangeiros diretos, sendo 
indispensáveis a manter o bom desempenho econômico de diversos Estados 
receptores. Nesse sentido, são conhecidos os exemplos de países em desenvol-
vimento com extensas reservas de riquezas naturais, como petróleo e gás, por 

 73. Os principais riscos políticos são: (a) crenças ideológicas; (b) ascensão ao poder de 
governos com posturas políticas contrárias àquelas assumidas por seus antecessores; 
(c) sentimentos nacionalistas xenofóbicos, tendentes a expulsar a iniciativa privada 
estrangeira do território ou, a pretexto de ideais nacionalistas, promover expropriações 
e nacionalizações; (d) alianças entre investidores e minorias étnicas do país receptor de 
investimentos; (e) mudanças nos padrões de uma indústria que provocam no Estado 
receptor de investimentos o desejo de alterar suas relações com os investidores; (f) ma-
nobras governamentais para alterar contratos; (g) criação de mecanismos para regular 
a economia; (h) restrições à transferência e conversibilidade de moedas; (i) preocupa-
ções do país receptor de investimentos com direitos humanos e meio ambiente; (j) 
descontrole da criminalidade no país receptor de investimentos.
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exemplo, mas com ambientes políticos conturbados, que exigem atenção da 
comunidade investidora.74

Outra circunstância que confirma a larga difusão dos seguros de risco polí-
tico na prática de investimentos estrangeiros diretos são as distintas atuações 
dos provedores, sendo exemplo a comparação que se pode fazer entre os pro-
vedores públicos e privados. Os primeiros, atuando comumente segundo pau-
tas político -regionais de desenvolvimento econômico, usualmente exercendo 
significativa influência política nos Estados receptores, e não raro procurando 
cobrir mercados comercialmente menos viáveis. Por outro lado, os provedores 
privados vêm atuando com crescente nível de especialização, sendo profundos 
conhecedores de certas áreas de investimento estrangeiro direto ou certos ris-
cos políticos.
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áRea Do DiReiTo: Civil

ResuMo: O presente artigo aborda os principais 
aspectos do novo Código de Ética e Disciplina da 
OAB de 2015. Trata -se de nova regulamentação 
ética do exercício profissional do advogado, co-
mo imperativo decorrente da nova dinâmica das 
relações sociais e da alteração do contexto social 
e profissional verificado ao longo dos últimos 20 
anos. Não obstante o núcleo estrutural do an-
tigo Código tenha sido preservado em termos 
de princípios gerais, alguns desdobramentos e 
regulamentações inovaram sobremaneira a no-
va sistemática da atuação ético -profissional da 
advocacia, o que, de fato, deve ser levado ao 
conhecimento dos advogados para a adequação 
das suas condutas a novos patamares estabele-
cidos pela Ordem dos Advogados do Brasil.

PaLaVRas ‑ChaVe: Novo Código de Ética – OAB – 
Advocacia – Conselho Federal.

aBsTRaCT: This article discusses the main aspects 
of the new code of ethics and discipline of the 
Order of Attorneys of Brazil, promulgated in 
2015. It’s about new ethics rules of professional 
lawyer as an imperative due to the new dynam-
ics of social relations and to the change of the 
social and professional context checked over the 
past twenty years. Notwithstanding the struc-
tural core of the old code has been preserved in 
terms of general principles, some developments 
and regulations greatly innovated the new sys-
tem of ethical and professional practice of law, 
which, in fact, should be brought to the atten-
tion of the lawyers for the adequacy their be-
havior to new levels established by the Brazilian 
Bar Association.

keywoRDs: New Code of Ethics – Order of Attor-
neys of Brazil – Lawyers.
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Para julgar um homem, para determinar  
o seu valor social, o mundo considera, em primeiro  

lugar, o modo como ele exerce a sua profissão  
(Rudolf von JheRing, jurista alemão do século XIX).

J’aurais voulu être avocet; c’est le plus bel état du monde  
(volTaiRe, filósofo francês do século XVIII).

i. ConsideRações intRodutóRias

É indubitável que os parâmetros éticos de uma determinada sociedade são in-
fluenciados, e até mesmo modificados, com o decorrer do tempo, exigindo -se do 
Direito uma atualização permanente sobre o padrão de conduta ética e moral, mor-
mente face às mais variadas exigências sociais provocadas pelo avanço técnico e 
científico no contexto da pós -modernidade1. Ainda que a fonte precípua das nor-
mas sociais de conduta ética e moral provenham do costume e de um juízo de valor 
coletivo do que é o bem e o justo, mister se faz “codificar a ética”, especialmente 
quando necessária à garantia jurídica da sanção a infrações ético -disciplinares, as-
sim como estabelecer um patamar mínimo de segurança jurídica e previsibilidade 
a seus destinatários2 -3. Nesse viés, cumpre registrar o pensamento do jurista uru-
guaio Eduardo Juan Couture, consagrado mundialmente pelo seu decálogo dos 
deveres do advogado, que fundamenta a razão de renovações periódicas das nor-
mas que estabelecem deveres éticos para a advocacia. Segundo Couture:

 1. A pós -modernidade pode ser compreendida enquanto o processo histórico de mudanças 
paradigmáticas no modo de se pensar a sociedade e suas instituições, designadamente a 
partir da crise das ideologias no final do século XX. Cf. por todos (LYOTARD, 2008). 

 2. Cumpre destacar que, dentre as competências funcionais do Tribunal de Ética e Disci-
plina, está a de responder, em caráter consultivo, a dúvidas e incertezas de advogados 
em relação à atuação ético -profissional (art. 71, inciso II, do CED/2015). 

 3. Conforme o art. 9º, caput, c/c o 10, caput, do Regulamento Geral do Estatuto da Advo-
cacia e da OAB, os destinatários (obrigados) das normas insculpidas tanto no Estatuto 
(Lei federal 8.906/1994) quanto no Código de Ética profissional, para além dos advoga-
dos privados, são os integrantes da Advocacia -Geral da União, da Defensoria Pública, 
das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni-
cípios, das Autarquias e das Fundações Públicas.
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A advocacia e as formas de seu exercício são experiências históricas. Suas ne-
cessidades e também seus ideais transformam -se com o decorrer do tempo 
e novas exigências vão surgindo ante o espírito do homem. Por esta razão, é 
necessário repensar periodicamente os mandamentos para ajustá -los às novas 
realidades (COUTURE, 1979, p. 9 -10).

As prerrogativas profissionais da advocacia, pública ou privada, que visam tu-
telar a mais ampla possível liberdade profissional do advogado, ainda que se des-
tinem “diretamente” aos causídicos, têm por escopo a proteção e garantia do 
patrimônio, da liberdade e da honra dos cidadãos, bem como dos fins sociais e 
institucionais do Estado, constituindo prerrogativas jurídicas para a defesa dos 
clientes e, em última análise, da própria cidadania. Cumpre registrar que a pró-
pria Constituição Federal define que o Advogado é indispensável à administra-
ção da Justiça, cumprindo o relevantíssimo papel de “elo” que liga o cidadão ao 
Poder Judiciário, efetivando, na prática, o devido processo legal, a ampla defesa, 
o contraditório e o próprio acesso à Justiça4.

Diferentemente de tempos pretéritos, donde tanto as normas deontológicas 
de condutas éticas e morais quanto a disciplina, seleção e organização interna da 
OAB estavam previstos no Estatuto da Advocacia (Lei 4.215/1963), a partir do 
novel diploma regulatório da profissão causídica, a saber a Lei 8.906/1994, os de-
veres éticos da advocacia constam num rol normativo apartado das normas que 
definem a capacidade postulatória (jus postulandi)5, as prerrogativas profissio-
nais, as infrações disciplinares, a estrutura e natureza jurídica da OAB, a inscri-
ção no respectivo Conselho Seccional, bem como os chamados casos que 
configuram impedimentos e incompatibilidades6.

 4. Segundo a Lei 8.906/1994, são atividades privativas de advocacia a postulação a órgão 
do Poder Judiciário e aos juizados especiais, bem como as atividades de consultoria, 
assessoria e direção jurídicas. 

 5. Cf. a distinção traçada entre o chamado jus postulandi – capacidade postulatória – e o 
direito de petição, positivado no art. 5º, inc. XXXIV, alínea a, da CF/1988, pelo Supremo 
Tribunal Federal (MI 772 -AgR/RJ, rel. Min. Celso de Mello, j. 24.10.2007). 

 6. De forma diversa se dá nos Estados Unidos, onde o Código de Responsabilidade Profis-
sional, promulgado pela ABA em 1969, aborda os cânones éticos, as considerações éti-
cas e as regras disciplinares, em um único instrumento normativo, que se estende, 
inclusive, para não profissionais da advocacia que, de alguma forma, se vinculam pro-
fissionalmente ao advogado, como seus funcionários no escritório. Cf. MODEL CODE 
OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY – American Bar Association. Disponível em: 
[http://www.americanbar.org]. Acesso em: 20.04.2016. 
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Nesse viés, recentemente foi elaborado e promulgado o novo Código de Ética 
profissional dos advogados, com ampla e irrestrita participação da comunidade 
jurídica brasileira, em especial dos advogados, bem como de importantes seg-
mentos da sociedade civil.

O novo Estatuto Ético -Disciplinar da Advocacia entraria em vigor no dia 
02.05.2016, após o decurso da vacatio legis prevista em seu artigo 79. Nada obs-
tante, a Resolução 3/2016 do Conselho Federal postergou a sobredita entrada em 
vigor para o dia 1º de setembro, como forma de dar mais tempo para os Tribunais 
de Ética se adequarem aos novos preceitos disciplinares. Houve alterações signi-
ficativas, designadamente no que concerne à publicidade, frente ao avanço tec-
nológico das novas mídias, aos honorários advocatícios, assim como a necessária 
atualização dos parâmetros éticos e morais consentâneos com o advento de no-
vas e mais dinâmicas relações sociais, e com o imperativo ético -nacional de com-
bate inexorável à corrupção e aos atos imorais na esfera pública e privada7.

Não temos a pretensão de esgotar o tema proposto, muito menos de figurar co-
mo guardiães absolutos da ética e da moral, num sentido eminentemente retórico e 
desprovido de aplicabilidade prática. O tema da ética se torna cada vez mais impor-
tante no Brasil, e deve ser tratado de forma séria, evitando -se ufanismos e paixões 
irracionais, que apenas servem para debilitar, banalizar e desacreditar a discussão.

O presente texto tem como escopo principal a análise sistemática, sob um viés 
jurídico, do novo Código de Ética Profissional dos advogados, destacando as prin-
cipais alterações no que se refere à conduta e ao exercício ético e moral da advoca-
cia. Nesse mister, cumpre consignar que intentamos aclarar eventuais dúvidas e 
incertezas dos advogados em relação às novas regras de conduta ética, estabele-
cendo maior segurança jurídica e previsibilidade ao exercício profissional, não 
dispensando as devidas referências ao Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (Lei 8.906/1994), ao Regulamento Geral do Estatuto e aos Pro-
vimentos e Resoluções do Conselho Federal da OAB que se fizerem pertinentes.

Em termos estruturais, o texto abordará inicialmente o conceito de ética, 
relacionando -o ao aspecto específico da ética profissional da advocacia; as ori-
gens históricas dos atos normativos regulatórios da conduta profissional do ad-
vogado no Direito brasileiro, os principais tópicos sobre as normas de conduta 

 7. Em contexto político e social recente da nação, manifestações populares contra atos de 
corrupção e imoralidade administrativa tomaram as ruas das principais cidades brasi-
leiras, com destaque para as ocorridas em junho de 2013 e março de 2016, embora com 
enfoques distintos. 
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ético -jurídica, destacando as principais mudanças trazidas com o advento do 
Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

ii. étiCa: em BusCa de uma delimitação ConCeitual

Ética e moral são expressões cuja origem remonta ao limiar da civilização oci-
dental. Ethos, em grego, significa costume, hábito, isto é, normas adquiridas pelo 
uso reiterado de uma prática social. Mos, em latim, tem significado similar, 
reportando -se aos costumes sociais verificados na antiga Roma (NALINI, 2015, 
p. 40). Etimologicamente, podemos inferir que os dois termos possuem uma li-
gação umbilical com as práticas sociais de uma determinada sociedade, porém, 
desde uma perspectiva contemporânea, a Ética se situa num campo eminente-
mente teórico -científico, cuja finalidade é a formulação de normas deontológi-
cas para o agir moral, buscando sua fundamentação última e legitimação. 
Conforme o entendimento de José Renato Nalini, “a ética é a ciência dos costu-
mes, por ter um objeto, leis e métodos próprios. Já a moral não é ciência, senão 
objeto da ciência” (NALINI, 2015, p. 41).

Podemos delimitar, enquanto definição conceitual, que a ética se constitui em 
uma parte da filosofia que se destina à reflexão sobre as condutas e o agir moral 
dos indivíduos. Nesse sentido, ética é uma disciplina teórica sobre uma prática 
humana, que é o comportamento moral (VIEIRA; MARTINS, 2007, p. 15). No 
âmbito da ética é que podemos definir as prescrições para o desenvolvimento e 
aprimoramento do agir humano e social, desde uma perspectiva crítica e reflexi-
va. Para Tereza Rodrigues Vieira e João Nery dos Passos Martins, a ética profissio-
nal, como disciplina, pode ser conceituada como:

Ética profissional é o conjunto de princípios e regras que regem a conduta de 
determinada profissão, considerando suas particularidades. Trata -se de um 
padrão de comportamento que se torna (moral e legalmente) imprescindível 
a quem deseja desempenhar tal ofício, seja em relação aos demais colegas, 
aos clientes, à sociedade e, inclusive, a si próprio (VIEIRA; MARTINS, 2007, 
p. 18).

Sem embargo, o conceito de ética também se relaciona de forma umbilical 
com o tema dos direitos fundamentais, de índole constitucional8. Conforme as 

 8. Para uma compreensão abrangente sobre o status constitucional da advocacia, remete-
mos o leitor para a obra (MAMEDE, 2003, p. 65). 
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palavras do jurista alemão Konrad Hesse “um importante sinal do desenvolvi-
mento mundial contemporâneo é a crescente importância atribuída aos direitos 
fundamentais” (HESSE, 1994, p. 127). Ética e direitos fundamentais são concei-
tos indissociáveis, e devem ser compreendidos em sua mútua interação e inter-
dependência.

As normas de regulamentação ético -profissional são providas de força nor-
mativa, e devem ser respeitadas sob pena de violação legal. Segundo Paulo Luiz 
Netto Lôbo, relator do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, a 
ética profissional impõe -se ao advogado em todas as circunstâncias e vicissitudes 
de sua vida profissional e, inclusive, pessoal que possam repercutir no conceito 
público e na dignidade da advocacia. Ademais, ensina o autor que os deveres éti-
cos consignados no Código de Ética e Disciplina não são meras recomendações 
de bom comportamento, mas normas jurídicas de obrigatoriedade compulsória, 
que devem ser cumpridas com rigor, sob pena de cometimento de infração disci-
plinar punível com a sanção de censura (art. 36 do EOAB), se outra mais grave 
não for aplicável (LÔBO, 2002, p. 165).

Com efeito, para o constitucionalista espanhol Fernando Garrido Falla, quan-
do utilizamos a palavra dignidade podemos toma -la em dois sentidos distintos; o 
primeiro como forma de alguém se comportar, de se portar frente a terceiros, que 
pode ser de forma digna ou indigna. O segundo se refere à importância que se 
concede a um ser, independentemente da forma como se comporte (FALLA, 
2001, p. 197). Para fins do novo Código de Ética, estamos lidando com a primei-
ra acepção, de modo que a dignidade do advogado está estritamente vinculada 
com o modo de sua conduta no exercício profissional.

iii. anteCedentes históRiCos e a oaB: o peRCuRso noRmativo paRa a 
CRiação do Código de étiCa e disCiplina da oaB

No limiar da civilização, as expressões advocatus9, patronus e causidicus já re-
presentavam um alto senso de importância e dignidade da profissão que tinha 
como escopo a defesa de pessoas, direitos, bens e interesses. No Brasil, como se 
sabe, a origem da advocacia remonta à formação dos cursos jurídicos nacionais, 

 9. A partir do século II depois de Cristo, esse foi o termo que prevaleceu para a 
caracterização do profissional que tinha a incumbência da defesa jurídica dos indiví-
duos. Cf. LOBÔ, op. cit., p. 18. 
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especificamente ao ano de 1827, por intermédio do então Ministro da Justiça Jo-
sé Feliciano Fernandes Pinheiro (Visconde de São Leopoldo)10.

No cenário jurídico -institucional gaúcho11, merece destaque a atuação mar-
cante de Leonardo Macedônia, primeiro presidente do Instituto dos Advogados 
do Rio Grande do Sul (IARGS)12, bem como da Ordem dos Advogados do Brasil, 
seccional gaúcha, em 193213. Mediante a participação efetiva do IARGS, dentre 
outros Institutos Estaduais, foi expedido pelo então Chefe do Governo provisó-
rio, Getulio Vargas, o Decreto 19.408, de 19 de outubro de 1930, cujo art. 17 es-
tampava a seguinte redação:

Fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção 
dos advogados, que se regerá pelos estatutos que forem votados pelo Instituto 
dos Advogados Brasileiros, com a colaboração dos Institutos dos Estados, e 
aprovados pelo Governo14.

 10. As primeiras Escolas Superiores de Direito foram criadas em 11.08.1827, nas cidades de 
Olinda e São Paulo. Até hoje, a data marca, em todo o Brasil, o dia do advogado. 

 11. Em termos nacionais, o Instituto dos Advogados brasileiros foi criado em 7 de setembro 
de 1843, e teve como membros os insignes juristas Augusto Teixeira de Freitas, José 
Antônio Pimenta Bueno, Nabuco de Araújo, Saldanha Marinho e Ruy Barbosa. Seu 
primeiro presidente foi Francisco de Montezuma. 

 12. O IARGS foi criado em 26 de outubro de 1926, por 169 juristas, entre eles: Arnaldo 
Ferreira, Adroaldo Mesquita da Costa, Camilo Martins da Costa, Maurício Cardoso, Rui 
Cirne Lima, Leonardo Macedônia, Osvaldo Vergara, Miguel Tostes e Leonardo Truda. 
Cf. (CABRAL; VIVIANE; RECH, 2012, p. 18). A título ilustrativo, a primeira mulher a 
se inscrever da seccional do Estado do Rio Grande do Sul se chamava Maria Else Iris 
Potthoff, aos 22 de março de 1937, obtendo o registro profissional de número 653. 

 13. As duas maiores distinções oferecidas até hoje pela Ordem gaúcha homenageiam dois 
advogados que contribuíram sobremaneira para a institucionalização da OAB -RS, e 
pela concretização efetiva das prerrogativas dos advogados gaúchos, que são Leonardo 
Macedônia e Oswaldo Vergara. Trata -se da Comenda Oswaldo Vergara, que homena-
geia os advogados que se destacam pela atividade profissional e pela ética na advocacia, 
e a Medalha Leonardo Macedônia, entregue aos ex -presidentes da seccional e das sub-
seções para ratificar os elevados serviços prestados à advocacia gaúcha. 

 14. A título ilustrativo, o primeiro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil foi Levy 
Carneiro, em 1932. A criação da Caixa de Assistência dos Advogados se deu por intermé-
dio do Decreto -lei 4.563/1942, principalmente pelo efetivo papel desempenhado por 
Oswaldo Vergara. A Caixa de Assistência dos Advogados desempenhou importante pa-
pel para a melhora da qualidade de vida de seus membros, oferecendo serviços como 
auxílio escola, funeral, natalidade, cirúrgico -hospitalar, livraria, ótica, farmácia, centro 
médico, odontológico e psicoterapêutico. Cf. (CABRAL; VIVIANE; RECH, 2012, p. 31). 
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Até o ano de 1963, data em que entrou em vigor a Lei 4.215, configurando o 
primeiro Estatuto da Advocacia e da OAB, o exercício profissional dos advogados 
foi regulado pelo Decreto 20.784, de 14 de dezembro de 193115. O primeiro Có-
digo de Ética dos advogados foi promulgado em 25 de julho de 1934, consubs-
tanciando a prioridade imediata da recém -criada OAB em regulamentar a 
disciplina ética dos seus membros (CABRAL; VIVIANE; RECH, 2012 , p. 25). 
Nada obstante, o texto foi elaborado com base no Código de Ética do Instituto 
dos Advogados de São Paulo (IASP), implementado em 1915. Pode -se dizer que 
o Estatuto Ético do IASP foi o primeiro Código de Ética das profissões liberais da 
América do Sul.

Em termos constitucionais, a primeira Constituição a referir expressamente 
o nome da Instituição OAB foi a de 18 de setembro de 1946, declarando a obriga-
toriedade da participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todos os con-
cursos para a magistratura dos Estados federados (CABRAL; VIVIANE; RECH, 
2012, p. 33). Desde então, a OAB tem se caracterizado como instância constitu-
cional indispensável à defesa e ao desenvolvimento do Estado de Direito no Bra-
sil, compreendendo -se este, nas palavras de Dieter Grimm, como o Estado que 
exerce seu domínio político tão somente com base e no âmbito do Direito 
(GRIMM, 1991, p. 159). É de se referir que a OAB teve participação efetiva e des-
tacada em momentos históricos cruciais na formação do espírito democrático no 
Brasil. Já em 1958, dá -se a primeira Conferência Nacional dos Advogados, pug-
nando pela Reforma do Poder Judiciário, pela defesa das prerrogativas da advo-
cacia e pela qualidade dos cursos jurídicos. Em 1961, a OAB adere à campanha 
da Legalidade, ao lado da resistência deflagrada no Rio Grande do Sul contra o 
Golpe que estava sendo desferido ao então presidente constitucionalmente legí-
timo João Goulart. Ademais, não podemos esquecer do posicionamento da OAB 
contra a Lei de Segurança Nacional, imposta pelo Regime Militar, de 3 de março 
de 1967, e contra o AI -14, que legalizava a pena de morte no Brasil. Outros acon-
tecimentos históricos marcaram da mesma forma a participação atuante da OAB 
nos rumos políticos nacionais, como a campanha pela Anistia ampla, geral e ir-
restrita, bem como nas Diretas Já e no processo de Impeachment que cassou o 
mandato do ex -presidente Fernando Collor (CABRAL; VIVIANE; RECH, 2012, 
p. 37 e ss.).

 15. Tal diploma legal entrou em vigor a 15 de novembro do mesmo ano. Apesar de muito bem 
elaborado, e com alguns dispositivos reproduzidos nos estatutos sucessores, decidiu -se 
por bem realizar sua atualização por meio da Lei 4.215, de 27 de abril de 1963. 
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Desde o ano de 1934, com o advento do primeiro Estatuto Ético da Advocacia 
Brasileira, a Instituição da OAB sempre demostrou preocupação com o decoro, 
urbanidade e polidez de seus membros, inclusive no que se refere ao comporta-
mento pessoal dos advogados em suas relações sociais e privadas16. Nesse senti-
do, podemos atestar que a disciplina normativa das condutas dos advogados 
sempre esteve no centro das preocupações e deliberações da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, iniciando com o Código de Ética de 1934, perpassando pelo Esta-
tuto da Advocacia de 1963, e culminado com os dois últimos atos normativos, de 
1995 e o de 2015, os quais serão objeto de análise nos tópicos que seguem.

iv. o Código de étiCa e disCiplina da oaB de 13 de FeveReiRo de 
1995

Fruto de intensas deliberações, debates e participação da classe dos advoga-
dos e dos principais seguimentos da sociedade civil, o Código de Ética e Discipli-
na de 1995 foi um marco, à época, no que se refere à disciplina ética das condutas 
dos advogados, tornando -se paradigma para a regulamentação de outras profis-
sões liberais. Tendo como relator o consagrado Jurista e Professor Modesto Souza 
Barros Carvalhosa, e sob a chancela do então presidente do Conselho Federal Jo-
sé Roberto Batochio, o Código de Ética dos Advogados foi promulgado aos 
13.02.199517, disciplinando âmbitos da conduta profissional dantes não regula-
mentados sob a perspectiva ética. Participaram da Comissão revisora os insignes 
Juristas Lecínio Leal Barbosa, Robison Baroni, Nilzardo Carneiro Leão, José Cid 
Campelo e Sergio Ferraz.

De início, cabe a menção ao significativo elenco de deveres éticos arrolados 
após o dispositivo que consagrou a vinculação estrita da conduta do advogado 
aos preceitos da moral individual, social e profissional para além dos próprios 
atos normativos. Já no caput do seu art. 2º, o Código estabelecia que o advogado 
é indispensável a Administração da Justiça, reforçando, no mais, o que dispõe o 
art. 133 de nossa Carta Magna. Ademais, qualifica o exercício profissional da 

 16. Veja -se, por exemplo, o art. 2º, inciso III, do Novo Código de Ética e Disciplina da OAB, 
segundo o qual o advogado deve velar por sua reputação pessoal e profissional, assim 
como o inciso IV, que prescreve aos advogados o empenho permanente do seu aperfei-
çoamento pessoal e profissional. 

 17. O presente ato normativo entrou em vigor aos 01.03.1995, mediante sua publicação no 
Diário de Justiça (p. 4000/4004). 
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advocacia, inclusive no seu ministério privado, como de elevada função pública. 
Em aspecto geral, podemos consignar que o capítulo primeiro do Código de Éti-
ca consagrou os seguintes princípios norteadores da advocacia: (a) essencialida-
de e indispensabilidade18; (b) independência; (c) função social; (d) confia- 
bilidade; (e) não mercantilização; (f) pessoalidade; e (g) liberdade.

Em relação ao mandato judicial, no art. 13 ficou assente que o advogado, 
quando da renúncia ao patrocínio, deverá sempre omitir o motivo, ficando res-
ponsável pelo processo no prazo estipulado em lei, sem prejuízo de responder 
pelos danos causados dolosa ou culposamente aos clientes ou a terceiros. Por seu 
turno, estipulava o art. 14 que a revogação do mandato judicial por vontade do 
cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem 
como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em 
eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em fa-
ce do serviço efetivamente prestado.

O art. 21 do Código de Ética é de extrema importância e lida com valores éti-
cos e sociais em casos limites19. Trata -se dos casos onde atuam advogados na de-
fesa de criminosos que tenham cometido crimes de grande repulsa social. São 
aqueles criminosos que, em regra, costumam ensejar execração pública, princi-
palmente por meio da imprensa. De fato, a garantia do devido processo legal, da 
ampla defesa e do contraditório, enquanto verdadeiros direitos fundamentais de 
caráter judicial previstos em nossa Constituição, devem ser defendidos e concre-
tizados, independentemente da figura do réu no processo, e por isso, ou seja, pe-
la defesa da Constituição no caso concreto, a atuação do advogado nesses casos 
se torna tão importante e digna de respeito.

O sigilo profissional também foi objeto de regulamentação pelo vetusto Códi-
go de Ética. Com efeito, declarou -se o sigilo como prerrogativa inerente à profis-

 18. O princípio da indispensabilidade do advogado para a Administração da Justiça foi re-
lativizado a partir de hipóteses excepcionais previstas no Estatuto da Ordem dos Advo-
gados e nas Leis 9.099/1995 e 10.259/2001. São elas: a) impetração de habeas corpus em 
qualquer instância ou Tribunal; b) processos de competência da Justiça do Trabalho; c) 
casos submetidos à Justiça de Paz; d) causas cujo valor não ultrapasse 20 salários míni-
mos nos Juizados Especiais Cíveis; e) visto em ato ou contrato constitutivo de pessoa 
jurídica passíveis de registro, desde que se trate de microempresa ou empresa de peque-
no porte (Lei Complementar 123/2006). 

 19. “Art. 21. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua 
própria opinião sobre a culpa do acusado”. 
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são de advogado, somente podendo ser violado em excepcionalíssimas hipóteses, 
como no caso de ameaça ao direito à vida, honra, ou na hipótese eventual do ad-
vogado se ver afrontado pelo próprio cliente, e necessitar expor a informação na 
sua defesa. O art. 26 reforçava ainda mais tal prerrogativa, enfatizando que o ad-
vogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre as informa-
ções obtidas em razão de seu ofício, cabendo -lhe recusar -se a depor como 
testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato re-
lacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que autori-
zado ou mesmo solicitado pelo constituinte.

No que se reporta à publicidade no meio jurídico, o Código estabeleceu regras 
de observância rigorosa, com o fito de proporcionar uma igualdade mais efetiva 
entre advogados em termos de concorrência, ao mesmo tempo de atribuir uma 
imagem moderada e discreta do exercício da advocacia no mercado de consumo. 
Conforme o caput do art. 28, o anúncio dos serviços advocatícios deve ser feito 
com moderação e discrição, tendo finalidade exclusivamente informativa, veda-
da sua divulgação em conjunto com outra atividade. Outro tema de importância 
significativa para o exercício profissional é o dos honorários advocatícios. O an-
tigo código traçava regras claras sobre a garantia contratual, as espécies de hono-
rários advocatícios e os critérios que devem ser levados em consideração para sua 
adequada fixação20.

Por fim, importante consignar que o antigo Código de Ética e Disciplina da 
OAB disciplinou pormenorizadamente a competência funcional do Tribunal de 
Ética e Disciplina (TED)21. Tal órgão sancionador tornou -se competente para 

 20. Dispunha o art. 36, ipsis litteris: “Os honorários profissionais devem ser fixados com 
moderação, atendidos os elementos seguintes: I – a relevância, o vulto, a complexidade 
e a dificuldade das questões versadas; II – o trabalho e o tempo necessários; III – a pos-
sibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir 
com outros clientes ou terceiros; IV – o valor da causa, a condição econômica do cliente 
e o proveito para ele resultante do serviço profissional; V – o caráter da intervenção, 
conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente; VI – o lugar da 
prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado; VII – a competência e o 
renome do profissional; VIII – a praxe do foro sobre trabalhos análogos”. 

 21. Como competência complementar, assim previa o art. 50 do CED/95: “Compete tam-
bém ao Tribunal de Ética e Disciplina: I – instaurar, de ofício, processo competente 
sobre ato ou matéria que considere passível de configurar, em tese, infração a princí-
pio ou norma de ética profissional; II – organizar, promover e desenvolver cursos, 
palestras, seminários e discussões a respeito de ética profissional, inclusive junto aos 
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orientar e aconselhar sobre ética profissional, respondendo às consultas em tese, 
e, principalmente, julgar os processos disciplinares instaurados pela ocorrência 
de infrações disciplinares previstas no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil22.

v. o novo Código de étiCa e disCiplina da oaB de 4 de novemBRo 
de 2015

O mais recente ato normativo de regulamentação ética das condutas pessoais 
e profissionais do advogado exsurgiu recentemente, mais precisamente em fins 
do ano de 2015. Trata -se de novel diploma normativo vocacionado a dar maior 
abrangência e completude ao Código revogado, especialmente no que se refere 
ao desenvolvimento tecnológico das novas mídias sociais, ao avanço técnico-
-científico e ao aumento significativo do número de advogados e cursos jurídicos 
no País23.

Sob a relatoria originária do jurista Paulo Roberto de Gouvêa Medina, com re-
latoria final em plenário de Humberto Henrique Fernandes do Rêgo, e sob a 
chancela do então presidente do Conselho Federal da OAB, Marcus Vinicius Fur-
tado Coêlho, o novo Código de Ética dos advogados foi publicado aos 04 de no-
vembro de 2015 no Diário Oficial da União, com previsão preliminar para sua 
entrada em vigor, após a vacatio legis do seu art. 79, em 02 de maio de 2016, 

Cursos Jurídicos, visando à formação da consciência dos futuros profissionais para os 
problemas fundamentais da ética; III – expedir provisões ou resoluções sobre o modo 
de proceder em casos previstos nos regulamentos e costumes do foro; IV – mediar e 
conciliar nas questões que envolvam: a) dúvidas e pendências entre advogados; b) 
partilha de honorários contratados em conjunto ou mediante substabelecimento, ou 
decorrente de sucumbência; c) controvérsias surgidas quando da dissolução de socie-
dade de advogados”.

 22. Conforme dispõe o art. 35 do Estatuto da Advocacia e da OAB, as sanções disciplinares 
consistem em:

  “I – censura; II – suspensão; III – exclusão; IV – multa”. Ademais, complementa seu 
parágrafo único dispondo que as sanções devem constar dos assentamentos do inscrito, 
tão -somente após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publici-
dade a de censura. 

 23. No Brasil, hoje, estão registrados nos Conselhos Seccionais mais de um milhão de advo-
gados. Em relação aos cursos jurídicos, estes já ultrapassaram o número de 1.200 em 
todo o País, correspondendo a uma quantidade superior ao número de cursos de Direi-
to somados no resto do mundo. 
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entrando efetivamente em vigor em 1º de setembro de 2016, por força da Resolu-
ção 3 do Conselho Federal da OAB. Trata -se, sem dúvida, de texto adaptado à rea-
lidade contemporânea e condizente com o novo contexto social no qual avulta, 
sistematicamente, a atuação profissional dos advogados para o efetivo exercício 
da cidadania24.

Em termos substanciais, os alicerces que sustentavam o antigo Código de Éti-
ca e Disciplina se mantiveram no novo ato normativo, designadamente no que se 
refere aos deveres éticos do advogado, consubstanciados, em regra, no parágrafo 
único do art. 7º. Nesse contexto, citam -se, como mais significativos, o dever de 
preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando 
pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia; o dever de 
atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, 
dignidade e boa -fé; o dever de velar por sua reputação pessoal e profissional; o 
dever de estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os litigan-
tes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios; o dever de abster-
-se de entender -se diretamente com a parte adversa que tenha patrono 
constituído, sem o assentimento deste, assim como de contratar honorários ad-
vocatícios em valores aviltantes, entre outros.

De forma inédita, o capítulo II do Código versa sobre as atividades da advo-
cacia pública, deixando claro que tal atividade também se submete aos ditames 
das normativas éticas e estatutárias25. No que dialoga com a atuação do profis-
sional da advocacia em processo crime, o art. 23, reforçando o que já havia ex-
presso no Código anterior, estabelece que é direito e dever do advogado assumir 
a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. 
Complementa no sentido de que não há causa criminal indigna de defesa, cum-
prindo ao advogado agir, como defensor, no sentido de que a todos seja conce-
dido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das 
garantias constitucionais.

O Novo Código de Ética e Disciplina da OAB inova mais uma vez ao estabele-
cer expressamente as condições jurídicas e éticas para a atuação na advocacia pro 

 24. Segundo os dados do levantamento anual Justiça em Números, feito pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), em 2014 passaram pela jurisdição dos 90 tribunais brasileiros, 
99,7 milhões de processos.

 25. Art. 8º, caput, do Código de Ética de 2015: “As disposições deste Código obrigam igual-
mente os órgãos de advocacia pública, e advogados públicos, incluindo aqueles que 
ocupem posição de chefia e direção jurídica”. 

RBA_9.indb   131 12/03/2019   14:24:02



Fuhrmann, Italo Roberto. O novo Código de Ética e Disciplina da OAB: reflexões sobre a nova regulamentação ética  
da advocacia no Brasil. Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 119-137. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

132 Revista BRasileiRa da advocacia 2018 • RBA 9

bono26. Trata -se de instrumento jurídico idôneo para a prestação de serviços ad-
vocatícios aos mais necessitados economicamente, como corolário da elevada 
função social e de interesse público exercida pelo advogado27, ainda que sob cer-
tos condicionamentos e limitações. A advocacia pro bono pode ser exercida em 
favor de pessoas naturais que não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do 
próprio sustento, – e nesse ponto não há extensão ao sustento da família do ad-
vogado –, contratar advogado. Do mesmo modo, a advocacia pro bono não pode 
ser utilizada para fins político -partidários ou eleitorais, nem beneficiar institui-
ções que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação 
de clientela.

Relativamente ao mandato judicial, a nova normativa ética dos advogados 
dispõe que a renúncia do advogado à causa deve ser feita, necessariamente, sem 
a menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade pro-
fissional pelo acompanhamento do feito, desde que decorrido o prazo estabele-
cido no Estatuto da Advocacia28. De outra banda, por disposição expressa do art. 
17 do CED/2015, a revogação do mandato por parte do cliente não o desobriga 
de arcar com a devida verba honorária contratada, inclusive no que se refere aos 
honorários advocatícios de sucumbência, calculada proporcionalmente em fa-
ce do serviço efetivamente prestado. Mantêm -se a sistemática quanto ao subs-
tabelecimento do mandato, o qual deverá ser previamente comunicado ao 
cliente quando for sem reservas de poderes. Tratando -se de substabelecimento 
com reservas de poderes, que se configura como ato pessoal do advogado da 
causa, os honorários deverão ser antecipadamente ajustados entre o substabe-
lecente e o substabelecido.

Importante imperativo ético da conduta profissional dos advogados está 
previsto no art. 28 do Novo Código, que identifica como características 

 26. Conforme preceitua o art. 30, § 1º, do CED/15: “Considera -se advocacia pro bono a 
prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições 
sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dis-
puserem de recursos para a contratação de profissional”.

 27. Basta a referência ao art. 2º, caput, do CED/15 c/c art. 2º, caput e § 1º do Estatuto da OAB 
(Lei 8.906/1994). 

 28. “Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. § 3º O 
advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notifi-
cação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término 
desse prazo”.
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fundamentais do exercício profissional o emprego de linguagem escorreita e po-
lida, assim como a observância da boa técnica jurídica. Nesse sentido, a OAB se 
preocupou tanto com o aspecto gramatical e ortográfico da produção textual dos 
advogados em juízo, não descurando do domínio técnico -processual quando da 
atividade forense. Tal dispositivo atenta -se para o binômio técnica -linguagem, 
considerando -se que a palavra e o texto são, de fato, a matéria -prima com a qual 
a advocacia é exercida29.

No que pertine à garantia e dever do sigilo profissional, o código de ética e dis-
ciplina foi bastante arrojado e abrangente, determinando apenas casos excepcio-
nalíssimos que dariam ensejo à restrição de tal direito30, que, no mais, constitui o 
principal bastião do princípio da confiabilidade entre patrono e cliente. Com 
efeito, dispõe o Código que o advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de 
que tome conhecimento no exercício da profissão, inclusive das informações que 
tenha obtido por conta do exercício de função desempenhada na Ordem dos Ad-
vogados do Brasil. O sigilo profissional é de ordem pública, independente de so-
licitação realizada pelo cliente, presumindo -se confidenciais todas as 
comunicações efetuadas entre advogado e cliente. Tais regras estendem -se às 
funções exercidas pelo advogado na condição de conciliador, mediador e árbitro. 
Por fim, consigna o novo texto normativo que o advogado não é obrigado a de-
por, em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fa-
tos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional (art. 38 do NCED).

A publicidade para o oferecimento de serviços advocatícios continua sob for-
te regramento disciplinar, de modo a qualificar a advocacia como atividade não 
mercantil, fora do contexto dos serviços estritamente comerciais. Para tanto, o 
caput do art. 39 expressa, ipsis litteris “a publicidade profissional do advogado 
tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, 
não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão”. 
Tal limitação, embora restrinja as formas de oferecimento no mercado dos ser-
viços advocatícios, traz, sem dúvida, uma vantagem aos advogados, que se con-
figura na sua não incidência enquanto típico fornecedor no mercado de consumo, 

 29. Art. 34, inciso XXIV, do Estatuto da OAB/94: “Constitui infração disciplinar punível 
com suspensão incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional”.

 30. Art. 37 do Novo Código de Ética da OAB: “O sigilo profissional cederá em face de cir-
cunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça 
ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria”.
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não se sujeitando à chamada responsabilidade objetiva para fins de ressarcimen-
to por danos causados ao consumidor (art. 14 do Código de Defesa do Consu-
midor).

Nesse viés, dentre as principais vedações ao exercício da publicidade por par-
te dos advogados, encontram -se: (a) a veiculação de publicidade por meio de rá-
dio, cinema e televisão; (b) o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas 
assemelhadas de publicidade; (c) inscrições em muros, paredes, veículos, eleva-
dores ou em qualquer espaço público; (d) a divulgação de serviços de advocacia 
juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e ou-
tras; (e) o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colu-
nas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na 
imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio e 
televisão, ou de veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referên-
cia a e -mail; (f) a utilização de mala -direta, a distribuição de panfletos ou formas 
assemelhadas de publicidade, com intuito de captação de clientela. De forma iné-
dita, o novo Código previu, expressamente, a licitude da publicidade por meio da 
internet (Facebook, blogs, sites etc.), inclusive para o envio de mensagens a des-
tinatários certos, desde que não impliquem o oferecimento de serviços, nem a 
captação de clientela, bem como respeitem as diretrizes disciplinares aplicáveis 
para as outras formas de publicidade.

Por derradeiro, insta uma menção à novidade inserida na sistemática dos ho-
norários advocatícios, facilitando, na prática, o recebimento da verba honorária 
por parte dos advogados. Trata -se, com efeito, da possibilidade do advogado em 
levar a protesto o cheque ou a nota promissória emitida pelo cliente em favor do 
seu patrono, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável (art. 52, pa-
rágrafo único, do CED/2015). Ademais, torna -se expressamente lícito ao advo-
gado ou à sociedade de advogados empregar, para o recebimento de honorários, 
sistema de cartão de crédito, mediante credenciamento junto a empresa opera-
dora do ramo (art. 53, caput, do CED/2015).

Sem embargo, e parafraseando o jurista norte -americano Michel Rosenfeld, 
o contexto, inclusive cultural, no qual se insere a norma jurídica desempenha 
um papel extremamente significativo para a construção de sua própria identi-
dade, para além do seu conteúdo normativo (ROSENFELD, 2012, p. 757), de 
modo que para uma definição mais precisa e abrangente do novo Código de Éti-
ca e Disciplina da OAB, há que se aguardar o modo como será recepcionada pe-
la comunidade jurídica e a forma como se dará a sua aplicação prática no 
cotidiano forense.
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vi. ConClusão

Em termos conclusivos, se faz de bom alvitre reverberarmos os dizeres de 
Paulo Luiz Netto Lôbo, que aduz o fato de que a ética profissional deve se impor, 
de forma inequívoca, ao advogado em todas as circunstâncias e vicissitudes de 
sua vida profissional e pessoal que possam repercutir no conceito público e na 
dignidade da advocacia, de modo que os deveres éticos consignados no Código 
não são meras recomendações de bom comportamento, mas normas jurídicas 
dotadas de obrigatoriedade, e que devem ser cumpridas à risca, sob pena de come-
timento de infração disciplinar punível com a sanção de censura, conforme pre-
dispõe o art. 36 do Estatuto da Advocacia e da OAB – Lei 8.906/1994, se outra 
mais grave não for aplicável (LÔBO, 2002, p. 165).

De fato, trata -se de regras deontológicas – dever de fazer – providas de força 
jurídico -normativa, submetendo todos os advogados a sua estrita observância 
sob pena de infração disciplinar, processada e julgada pelo respectivo Tribunal de 
Ética e Disciplina (TED)31. Como afirma Haroldo Cardella, o Estatuto e o Código 
de Ética estabelecem normas deontológicas referentes à conduta pessoal do ad-
vogado e ao seu dever para com a classe, devendo este proceder de forma a tornar-
-se merecedor de respeito e contribuir para com o prestígio da classe e da 
advocacia (CARDELLA, 2006, p. 37).

Por vezes, notamos que o exercício da advocacia gera uma certa impopulari-
dade, designadamente pela falta de informações claras e objetivas quanto à ele-
vada função social que desempenha o advogado. Como bem afirma o advogado 
francês Henri Robert, o cliente, de fato, só recorre ao advogado na adversidade, 
quando se vê em meio a problemas, aborrecimentos, graves preocupações, res-
ponsabilidades que às vezes lhe comprometem seriamente a honra, a liberdade e 
o patrimônio (ROBERT, 1997, p. 6). 

Com efeito, os advogados são as testemunhas profissionais dos maus dias! 
Nada obstante, é justamente quando a cidadania e os direitos dos cidadãos estão 
sendo ameaçados ou violados que a figura do advogado surge como último bas-
tião na defesa da justiça!

Nesse ínterim, citemos a figura emblemática de Napoleão que, quando gover-
nante demostrou seu desprezo pelos advogados e queria cortar -lhes a língua para 

 31. Art. 33 do Estatuto da Advocacia e da OAB: “O advogado obriga -se a cumprir rigorosa-
mente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina”. Ver também o art. 36, 
inciso II, do mesmo diploma legal: “A censura é aplicável nos casos de violação a precei-
to do Código de Ética e Disciplina”. 

RBA_9.indb   135 12/03/2019   14:24:02



Fuhrmann, Italo Roberto. O novo Código de Ética e Disciplina da OAB: reflexões sobre a nova regulamentação ética  
da advocacia no Brasil. Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 119-137. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

136 Revista BRasileiRa da advocacia 2018 • RBA 9

impedir que a usassem contra seu governo. Em 1811 viu -se obrigado a restabele-
cer a Ordem dos Advogados na França para assegurar a boa administração da Jus-
tiça (ROBERT, 1997, p. 31).

Com efeito, a virtude que mais caracteriza o prestígio da profissão de advoga-
do é a intransigente e inexorável probidade, ou honestidade – honeste vivere –, 
como bastião indômito às tentações que, inevitavelmente, passam todos os dias 
e todas as horas em frente ao advogado (LÔBO, 2002, p. 166). O Código de Ética 
e Disciplina alcança o advogado em todas as esferas da vida, no foro, na rua, em 
seu escritório, isto é, em todos os espaços públicos onde seu comportamento 
possa repercutir no prestígio ou desprestígio da advocacia (LÔBO, 2002, p. 180). 
A função social do advogado traz em si questões de extrema relevância para a so-
ciedade e para os indivíduos. O ministério da advocacia, inclusive privado, é fun-
ção indispensável para o funcionamento da justiça, conforme declara nossa 
Carta Magna, mas para o Estado Democrático de Direito, e a luta incessante pelos 
direitos humanos que não podem prescindir dela. Nessa linha, até poderia ser 
consignado que o grau do estado democrático de um povo deve ser medido pela 
intensidade do respeito que se tiver pela classe dos advogados (LAMACHIA; 
WEINMANN, 2012, p. 80).

À guisa se encerramento, cumpri -nos citarmos Eduardo Juan Couture, cujas 
linhas indicativas de atuação profissional e ética do advogado repercute mun-
dialmente até os dias atuais. Para o grande advogado e processualista uruguaio, 
a advocacia é, ao mesmo tempo, arte, política, ética e ação. Como ética, a advoca-
cia é um exercício constante e permanente da virtude, já que, pela própria carac-
terística da profissão, pelo advogado, a tentação passa sete vezes por dia, e este 
pode fazer de sua missão a mais nobre de todas as profissões, ou o mais vil de to-
dos os ofícios (COUTURE, 1979, p. 11).
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ResuMo: O presente trabalho versa sobre as 
questões processuais que surgem na execução 
da obrigação alimentar. A execução das presta-
ções atrasadas de natureza alimentar comporta 
dois diferentes caminhos: execução por uma 
via coativa, atinente à prisão civil do devedor, e, 
ainda, execução pela via da penhora de bens. O 
artigo examina desde a questão da competência 
até os meios de impugnação cabíveis. Trata ainda 
da execução de crédito alimentar em decorrência 
da condenação por ato ilícito.

PaLaVRas ‑ChaVe: Obrigação alimentar – Execu-
ção de alimentos – Competência – Cumprimento 
de sentença – Prisão civil – Penhora de bens – 
Ato ilícito – Revisão do valor da prestação.

aBsTRaCT: The present paper adresses procedural 
issues arising from the execution of alimony. The 
execution of the due amount of alimony admits 
two different measures: enforcement by a coact-
ive way, regarding the debtor’s civil arrest, asides 
the enforcement by seizure of assets. The article 
examines questions from competence until the 
appropriate means of response. It also deals with 
the execution of support payment as a result of 
remedies due by torts.

keywoRDs: Maintenance obligation – Execution 
of maintenance – Jurisdiction – Enforcement of 
sentence – Civil imprisonment – Attachment of 
property – Wrongful act – Review of the value 
of the benefit.

Sumário: 1. Introdução. 2. Competência. 3. Adequação da prisão civil. 4. Cumprimento de 
sentença sob pena de prisão e outras medidas coercitivas. 5. Cumprimento de sentença 
sob pena de penhora. 6. Justificativa do executado. 7. Decreto de prisão. 8. Exceção à regra 
da impenhorabilidade do salário. 8.1. Pagamento de prestações vencidas e vincendas. 8.2. 
Limite máximo para o desconto em folha. 9. Execução por sub -rogação. 10. Aplicação aos 
alimentos provisórios e definitivos. 11. Conduta procrastinatória e caracterização de crime 
de abandono material. 12. Indenização por ato ilícito. 13. Constituição e objeto do capital. 
14. Revisão do valor da prestação. Bibliografia.
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1. intRodução

A execução de alimentos era disciplinada pelos arts. 732 a 735 do CPC/1973 
e pelos arts. 16 a 19 da Lei 5.478/1968. Desde as reformas processuais introduzi-
das pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, a denominada execução de alimentos 
sofreu inúmeras alterações, deslocando -se de um plano preponderantemente 
dogmático, para uma vertente mais funcional e efetiva do processo, com a flexi-
bilização de algumas regras clássicas da ciência processual.

Logo após as aludidas reformas, muito se discutiu acerca da aplicação do me-
canismo técnico do cumprimento de sentença às execuções de alimentos, tendo 
em vista o fato de que não fora revogado, naquela ocasião, o art. 732 do velho 
CPC, cuja redação determinava a instauração de processo de execução forçada 
em busca da satisfação do crédito de alimentos definitivos ou provisórios.

Diversificadas posições surgiram na doutrina a respeito da incidência do art. 
475 -J do diploma processual anterior, ao cumprimento de sentença cujo objeto 
fossem dívidas de alimentos, especialmente nas hipóteses em que a execução se 
instaurava ex intervallo, vale dizer, sempre que o inadimplemento ocorresse após 
o decurso de algum tempo a contar do trânsito em julgado da decisão condena-
tória, fazendo presumir que a mera intimação do advogado, constituído nos au-
tos do processo de conhecimento, não seria suficiente para atender às regras do 
devido processo legal.

A celeuma fica definitivamente superada pela nova regulamentação da ma-
téria no CPC, que incluiu expressamente o Capítulo IV, do Título II, do Livro 
II, sob a rubrica Do cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de 
obrigação de prestar alimentos, disciplinando toda a matéria nos arts. 528 a 533, 
com revogação expressa dos arts. 16 a 18 da supra referida Lei de Alimentos 
(art. 1.072, V, CPC).

Ademais, sobre outra importante questão andou bem o novel legislador. O 
art. 531 estatui que não existe qualquer diferença procedimental para a exigibili-
dade de alimentos provisórios ou definitivos.1 Desse modo, o cumprimento de 
sentença a que se refere o art. 528 aplica -se indistintamene a alimentos definiti-
vos, fixados em sentença, ou a alimentos provisórios, estabelecidos no âmbito da 
tutela de urgência. Preveniu -se, assim, enorme discussão que surgiu após a pro-
mulgação do CPC revogado, acerca da interpretação do então vigente art. 733.

 1. Não existe mais a categoria dos alimentos provisionais, então previstos no art. 852 do 
CPC/1973.
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A obrigação alimentar do direito de família, dada a sua inegável importância, 
exige regras tendentes a preservar o seu cumprimento, o que se evidencia claramen-
te nas técnicas processuais executórias colocadas à disposição da sua efetividade, 
inclusive a prisão civil, autorizada pelo art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, de 
inegável caráter excepcional. A regra geral é a da impossibilidade de prisão decor-
rente de dívida de cunho civil. Tal exceção deve ser, portanto, interpretada restriti-
vamente, abrangendo apenas os alimentos inseridos no direito de família, excluídos 
os de índole indenizatória, cuja exigibilidade é regulada pelo art. 533 do CPC.

2. CompetênCia

A execução de alimentos provisórios e a dos alimentos fixados em sentença 
ainda não transitada em julgado serão processadas em autos apartados e a execu-
ção de alimentos definitivos nos mesmos autos no qual proferida a sentença (art. 
531, §§ 1º e 2º, CPC), estabelecida a competência funcional do prolator da deci-
são exequenda, a teor do art. 516 do CPC.

A despeito da inderrogabilidade dessa competência funcional, para garantir 
maior efetividade ao cumprimento de sentença, favorecendo -se a posição do 
exequente, a introdução, em 2005, no velho CPC, do art. 475 -P, ensejara o que 
Cândido Rangel Dinamarco antevia como um alargamento das regras sobre a 
competência para as execuções por título judicial.2

Desse modo, e nos termos do § 9º do art. 528 do CPC, vem ratificada a possi-
bilidade, da denominada “execução itinerante”, de modo que o credor poderá 
escolher entre o foro do domicílio do executado, ou o foro do local dos bens do 
devedor, ou, ainda, o juízo no qual deva ser cumprida a obrigação (art. 516, pa-
rágrafo único), podendo requerer ao juízo de origem a remessa àquele dos autos 
do processo. Especialmente em matéria de cumprimento de sentença de alimen-
tos, além dessas opções, o exequente poderá ainda eleger o foro do seu domicílio, 
cabendo -lhe, igualmente, a faculdade de pleitear ao juízo perante o qual trami-
tou a ação de alimentos, se for o caso, o envio dos autos ao referido juízo.

Essa prerrogativa se refere apenas ao cumprimento de sentença3. O cumpri-
mento da decisão de antecipação de tutela há de ser promovido em autos 

 2. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. v. 4. p. 104.

 3. Tratando -se do cumprimento de sentença sujeita a recurso, a execução far -se -á em au-
tos apartados mediante extração de cópias do processo remetido ao tribunal ad quem.
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apartados, mas se processa perante o mesmo foro em que ainda tramita o proces-
so. Nessa hipótese, nem poderia ser requisitada a remessa dos autos ao juízo de 
origem, prevista pelo parágrafo único do art. 516, uma vez que a fase de conheci-
mento, a rigor, ainda não se encontra ultimada, devendo o processo continuar 
tramitando no juízo originário.

3. adequação da pRisão Civil

A primeira questão polêmica que veio a ser resolvida pelo novo Código diz 
respeito justamente à execução de prestações alimentares lastreadas em títulos 
executivos extrajudiciais.

Com base no art. 784, extrai -se a possibilidade da celebração de inúmeros ins-
trumentos particulares de transação contendo cláusulas que estabeleçam obriga-
ção alimentar, desde que referendados pelo Ministério Público, pela Defensoria 
Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conci-
liador ou mediador devidamente credenciado pelo tribunal. Ainda, o art. 733 do 
novo estatuto processual, repetindo a norma do art. 1.124 -A do CPC/1973 (in-
troduzida pela Lei 11.441/2007), possibilita a formalização extrajudicial da se-
paração e do divórcio consensuais, e agora também a instrumentalização da 
dissolução consensual de união estável, de casais sem filhos incapazes e não ha-
vendo nascituros, o que pode ensejar, como é curial, a inclusão, no ato notarial, 
de disposições relativas à pensão alimentícia devida em favor de um dos cônjuges 
ou companheiros.

Em todas essas hipóteses, caso haja inadimplência da obrigação alimentar, o 
título executivo se consubstancia na própria escritura pública de transação, se-
paração, divórcio ou dissolução de união estável.

Diante dessa evidência, o legislador de 2015 cuidou separadamente do cum-
primento de sentenças que reconheçam a obrigação de prestar alimentos nos 
arts. 528 e seguintes e reservou a disciplina da execução de alimentos, fundada 
em título extrajudicial, nos arts. 911 e seguintes do CPC.

Vale destacar, todavia, que a discrepância de tratamento entre o cumprimento 
de sentença e a execução de título extrajudicial revela -se apenas aparente. Apesar 
de a regulamentação de ambos encontrar -se em capítulos diferentes do novo di-
ploma, receberam basicamente o mesmo regramento, tanto o cumprimento de 
sentença que reconhece a obrigação de prestar alimentos, quanto a execução do 
título extrajudicial que prevê prestação alimentar. E isso porque o parágrafo úni-
co do art. 911 do CPC remete expressamente aos §§ 2º a 7º do art. 528, tornando 
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inequívoco o entendimento de que nas duas diversificadas situações é cabível a 
aplicação do meio coercitivo da prisão civil.

Não havia motivo para entendimento em sentido contrário. Mesmo sob a re-
gência do CPC/1973, doutrina e jurisprudência já haviam se posicionado4, pre-
valentemente, no sentido de permitir a execução de alimentos sob pena de prisão, 
mesmo quando fundada em título executivo extrajudicial. Segundo aduz Fredie 
Didier5,

a possibilidade de prisão ou adoção do rito próprio do art. 733 do CPC[1973] 
não decorre da espécie de título executivo (se judicial ou extrajudicial), mas 
resulta da natureza da obrigação a ser cumprida pelo devedor. Estando o de-
vedor obrigado a pagar alimentos legítimos, revela -se adequado adotar o rito 
próprio da execução de alimentos, com todas as medidas executivas que lhe 
são inerentes, independente de a obrigação estar prevista em título judicial ou 
extrajudicial.

Se não fosse admitido o cumprimento do acordo que versa sobre alimentos, 
pelo procedimento contemplado nos §§ 2º a 7º do art. 528 do CPC, estaria intei-
ramente desprestigiada a extinção extrajudicial dos casamentos e uniões está-
veis, uma vez que a dissolução perante o Poder Judiciário produziria um 
instrumento muito mais eficaz do que o ato notarial equivalente. A distorção se-
ria enorme e sem fundamento.

Assim, e por força da remissão expressa do art. 911 do CPC aos §§ 2º a 7º do 
art. 528, é inarredável a conclusão de que todos os meios executivos preorde-
nados para o cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de natureza 
alimentar são aplicáveis às obrigações decorrentes de títulos executivos extra-
judiciais que imponham obrigação de pagar alimentos do direito de família.

 4. STJ, REsp 1.117.639 -MG, 3ª T., rel. Min. Massami Uyeda, v.u., DJe 21.02.2011; STJ, REsp 
1.285.254 -DF, 4ª T., rel. Min. Marco Buzzi, m.v., DJe 01.08.2013: “Execução de alimentos 
lastreada em título executivo extrajudicial, consubstanciado em acordo firmado perante 
órgão do Ministério Público (art. 585, II, CPC/1973), derivado de obrigação alimentar 
em sentido estrito – dever de sustento dos pais a bem dos filhos. Documento hábil a per-
mitir a cominação de prisão civil ao devedor inadimplente, mediante interpretação sistê-
mica dos art. 19 da Lei 5.478/1968 e art. 733 do CPC/1973”; STJ, REsp. 1.487.472 -DF, 
decisão monocrática, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.11.2015. 

 5. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2010. v. 
5. p. 695. V., no mesmo sentido, LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Código de Proces-
so Civil interpretado (obra coletiva). 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 2303 -2304.
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4. CumpRimento de sentença soB pena de pRisão e outRas medidas 
CoeRCitivas

No cumprimento de sentença ou decisão antecipatória, que tenha por objeto 
obrigação alimentar, sempre a requerimento do exequente, o juiz determinará a 
intimação pessoal do executado para, em três dias, pagar o débito, provar que o 
fez ou justificar a impossibilidade de efetuar o pagamento.

Para a execução de prestações alimentares, prevista no art. 528 do CPC, com 
a possibilidade do decreto de prisão, exige -se a intimação pessoal do devedor, 
não bastando a mera intimação na pessoa de seu advogado. A observância dessa 
determinação é inafastável sempre que a execução de alimentos definitivos se der 
ex intervallo, com a prévia extinção do processo de conhecimento, ainda que não 
tenha transcorrido o prazo de um ano a contar do trânsito em julgado, de acordo 
com a previsão do art. 513, § 4º. Fica, pois, excluída a aplicação da regra geral do 
art. 513, § 2º, I, do CPC, que contempla a intimação pela imprensa oficial, na pes-
soa do advogado, para as execuções de alimentos definitivos, sob pena de prisão. 
A necessidade da intimação pessoal na situação em apreço, como é evidente, de-
corre da gravidade da imposição da pena de prisão, que não pode surpreender o 
devedor em circunstância alguma. A intimação do devedor será feita por meio de 
carta com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço constante dos au-
tos, sendo ônus das partes mantê -lo atualizado.6

Todavia, se o cumprimento não for de sentença, mas de decisão antecipatória 
de tutela, instaurado em autos suplementares, forçosamente perante o mesmo 

 6. Em conformidade com o art. 274, parágrafo único, do CPC, são reputadas válidas as 
intimações dirigidas aos endereços constantes dos autos, ainda que tenha havido mu-
dança definitiva ou temporária. Salta aos olhos a falta de acuidade do legislador quando 
determina que, mesmo se houver passado mais de um ano a contar do trânsito em jul-
gado, deve ser realizada a intimação por carta encaminhada ao endereço antigo. Ora, 
após um ano de interregno, presume -se que o processo permaneceu paralisado, ou 
porque as prestações vincendas vinham sendo pagas pelo devedor, ou porque o credor 
manteve -se inerte quanto ao débito em atraso, deixando que o processo fosse remetido 
ao arquivo. É justamente nessas hipóteses que o endereço do devedor – aquele constan-
te dos autos – pode estar desatualizado, e não seria razoável exigir que as partes ficassem 
atualizando sempre os seus respectivos endereços em processos findos ou arquivados. 
É claro que a interpretação do art. 513, § 4º, deve ser feita cum grano salis, de modo a 
permitir ao devedor que não recebeu intimação do cumprimento de sentença, que apre-
sente justificativa razoável para não ter mantido atualizado o seu endereço nos autos, 
depois de mais de um ano, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória. 
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juízo no qual ainda tramita o processo, entendo que é dispensável a intimação 
pessoal do devedor que tem procurador constituído nos autos. É suficiente que a 
intimação se aperfeiçoe na pessoa do advogado que representa o executado, o 
que propicia enorme economia de esforços e garante maior efetividade ao pro-
cesso, dispensando atos e termos desnecessários.

Caso o executado não cumpra o comando judicial, o respectivo ato decisório 
poderá ser levado a protesto, incumbindo ao exequente apresentar certidão de 
inteiro teor do provimento condenatório ao cartório de protesto (art. 517). A pre-
visão de protesto do pronunciamento judicial confere maior efetividade à execu-
ção de alimentos, sendo ainda possível, a inscrição do nome de devedor de 
alimentos no cadastro de proteção ao crédito, segundo preceituam os §§ 3º e 5º 
do art. 782 do CPC.7

Consoante o disposto no art. 517, §§ 1º e 2º, expressamente referido pelo § 1º 
do art. 528, como já antes frisado, caberá ao exequente apresentar ao tabelionato 
de protesto a certidão que indicará o nome e a qualificação do exequente e do exe-
cutado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo pa-
ra pagamento voluntário.

Independentemente do protesto, no cumprimento que se processa sob pena 
de prisão, a execução de alimentos não comporta o acréscimo da multa prevista 
no art. 523.

Tal entendimento é ainda sustentável, sob a vigência do atual CPC, porque, se 
o cumprimento de sentença se iniciar pelo procedimento do art. 528, sob pena de 
prisão, mas se frustrar mesmo após a imposição da pena, o exequente poderá re-
querer o prosseguimento da execução por meio da subrogação de bens, nos ter-
mos do que dispõe o subsequente art. 530 do CPC. E, nessa hipótese, são 
perfeitamente cabíveis os acréscimos de multa e honorários previstos no § 1º do 
art. 523.

 7. Nesse sentido, de todo elogiável a decisão proferida, já sob a vigência do CPC/2015, 
pela magistrada Margot Chrisostomo Corrêa, da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro 
Regional do Butantã, da capital paulista, do seguinte teor: “Vistos. Fls. 411: A prisão 
civil já fora decretada às fls. 339/341, razão pela qual, ante o silêncio do executado à 
intimação das decisões de fls. 396 e 403, determino o cumprimento da ordem de prisão, 
devendo constar no mandado o valor atualizado do débito indicado, qual seja, R$ 
22.805,90 (vinte e dois mil, oitocentos e cinco reais e noventa centavos). Ademais, nos 
termos do art. 528, § 1º, do CPC, proceda -se ao protesto do pronunciamento judicial, 
negativando -se o CPF do executado junto aos órgãos de proteção ao crédito”.
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Consoante o § 7º do art. 528, só é cabível a execução sob pena de prisão em 
relação às três prestações anteriores à instauração do cumprimento de sentença 
e a todas as demais que se vencerem no curso da execução. Trata -se da positiva-
ção de construção pretoriana que já havia sido consolidada no enunciado da Sú-
mula 309/STJ8, o que implica significativa distinção legislativa no tratamento 
concedido aos alimentos presentes e aos pretéritos. Diante da considerável efeti-
vidade advinda do receio da pena de prisão, verifica -se que, ao restringir a possi-
bilidade do seu decreto às três últimas prestações, o legislador praticamente 
retira a natureza alimentar das dívidas mais antigas, que só podem ser exigidas 
como débito comum, pelo procedimento previsto no Livro II, Título II, Capítulo 
III, do novel diploma, com temperamento das demais regras aplicáveis à execu-
ção de alimentos (excetuando -se, obviamente, a possibilidade do decreto de pri-
são do devedor).

Se esse entendimento era questionável à vista da apontada Súmula 309, deixa 
de sê -lo a partir da entrada em vigor do novo diploma, consoante o § 7º do art. 
528 do CPC.

Assim, tratando -se de prestações vencidas há menos de três meses, o exe-
quente pode optar pelo procedimento previsto no art. 528, requerendo que o 
cumprimento da sentença ou decisão antecipatória se faça sob pena de prisão. 
Alternativamente, o devedor pode requerer o cumprimento de sentença previsto 
nos arts. 523 e seguintes do mesmo diploma, caso em que não será admissível o 
pedido de prisão do executado. Os meios executórios, nessa hipótese, devem re-
cair sobre o patrimônio do devedor, com a penhora de bens suficientes à satisfa-
ção do crédito alimentar e, se não houver o pagamento voluntário no prazo de 15 
dias, a dívida pode sofrer acréscimos de multa e honorários.

Não cabe a fixação de honorários advocatícios se no prazo de três dias o de-
vedor proceder ao pagamento do débito alimentar. Primeiramente, porque não 
poderia haver decreto de prisão por dívida diversa da alimentar. Mas, além dis-
so, há de se outorgar tratamento simétrico à questão, seja no cumprimento pro-
cessado pelo art. 528, seja naquele disciplinado pelo art. 523. E o § 1º do art. 
523 não deixa margem para dúvidas: só cabe a fixação de honorários advocatí-
cios de sucumbência, na fase de cumprimento de sentença, se o devedor 

 8. “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 
três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 
processo”.
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intimado não proceder ao pagamento da dívida, acrescida de custas, no prazo 
que para tanto lhe for assinado.

5. CumpRimento de sentença soB pena de penhoRa

O procedimento previsto pelos arts. 523 e seguintes do CPC será alternativo 
para as prestações recentes (vencidas há menos de três meses) e será o único apli-
cável sempre que a dívida de alimentos for composta de prestações vencidas há 
mais de três meses a contar retroativamente da instauração da fase de cumpri-
mento de sentença.

Nada impede que o exequente resolva dividir o cumprimento de sentença em 
dois diversificados procedimentos de respectivo cumprimento, sendo um deles 
sob pena de prisão, relativo à dívida mais recente, vencida há menos de três me-
ses e todas as demais que se vencerem no curso do processo, e outro, sob pena de 
penhora, referente à parte mais antiga da dívida alimentar, ou seja, prestações 
vencidas há mais de três meses.

Peculiaridade da execução processada pelo procedimento do art. 523, que de-
corre da natureza alimentar da dívida, repousa justamente na previsão do § 8º do 
art. 528, instituindo a possibilidade de o credor providenciar ao levantamento 
periódico das prestações alimentares futuras, independentemente de prestar 
caução (art. 521, I), ainda que tenha sido concedido efeito suspensivo à impug-
nação oferecida pelo devedor que sofreu a penhora de dinheiro. Parece evidente 
que o levantamento só pode ser feito quanto às prestações futuras, vale dizer, 
aquelas que se vencerem após a efetivação da penhora de dinheiro. Assim, o cre-
dor de alimentos que penhorou dinheiro pode efetuar o levantamento periódico 
de valor necessário ao seu sustento, sendo -lhe vedado proceder àquele de toda a 
dívida pretérita, devendo aguardar que seja julgada a impugnação do devedor, à 
qual se concedeu efeito suspensivo.

Nos termos do que estatuem os arts. 523 e seguintes, se não houver pagamen-
to voluntário no prazo de 15 dias, às prestações de alimentos serão acrescidas de 
multa de 10% e de honorários advocatícios, também de 10%, sobre o valor exigi-
do. Trata -se de uma técnica desenhada pelo legislador para incentivar o paga-
mento voluntário, outorgando enorme concessão: multa e honorários reunidos 
ensejam um incremento de 20% da dívida, dos quais o devedor pode se livrar se 
adimplir a soma principal no prazo legal de 15 dias.

Não é necessária a intimação pessoal do executado para se instaurar a fase do 
cumprimento de sentença pelo procedimento previsto no art. 523.
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Assim, como ocorre na maioria das situações, será o executado cientificado 
pela imprensa oficial, a teor do art. 513, § 2º, I, do CPC, na pessoa de seu advoga-
do regularmente constituído nos autos, para que pague o débito no prazo de 15 
dias. Essa certamente será a hipótese mais comum.

Não obstante, quando representado por defensor público ou não tiver procu-
rador constituído nos autos, o devedor será intimado por meio de carta com avi-
so de recebimento (art. 513, § 2º, II), cujo prazo terá início a partir da juntada 
desta aos autos.

Todavia, nessa derradeira situação, se a citação do executado foi realizada 
por edital no preâmbulo da fase de conhecimento e deixou -se ficar revel, a sua 
intimação também será editalícia, na forma do art. 256 do CPC (art. 513, § 2º, 
II e IV).

Constitui ônus das partes manter atualizado os seus endereços, físico e eletrô-
nico, nos autos do processo (art. 274, parágrafo único, CPC).

E isso porque, a teor do art. 513, § 3º, presume -se efetivado o ato de intimação, 
nas hipóteses do anterior § 2º, II e III, ou seja, quando o devedor não estiver re-
presentado nos autos por advogado, mesmo que o seu atual endereço seja outro, 
não comunicado ao juízo em ocasião oportuna.

Se, todavia, o inadimplemento das prestações de alimentos vincendas vier a 
ocorrer após um ano, a contar do trânsito em julgado de decisão exequenda, não 
é possível garantir que o advogado constituído nos autos do processo findo ainda 
tenha poderes para representar o seu constituinte. Nessa circunstância, e com ba-
se no disposto no art. 513, § 4º, a intimação do devedor será feita por via postal 
com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço constante dos autos, o 
qual deve ser mantido atualizado pela própria parte interessada.

6. JustiFiCativa do exeCutado

A justificativa do executado deverá ficar adstrita à prova do pagamento ou à 
comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar, não sendo ad-
missível questionar -se a quantificação da pensão alimentícia, a justiça da decisão 
condenatória ou a higidez do negócio jurídico em que pactuada a obrigação ali-
mentar, como se de uma ação revisional, anulatória ou exoneratória se tratasse.

A exegese do § 2º do art. 528 do CPC não deixa margem a dúvidas: “Somente 
a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 
inadimplemento”. In claris cessat interpretatio!
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A justificativa de que cuida o § 2º do art. 528 não se confunde com a impug-
nação que pode ser apresentada pelo devedor, quando o cumprimento for regido 
pelos arts. 523 e seguintes. Na impugnação, o devedor pode lançar mão de toda 
a matéria de defesa de que dispuser, não ficando adstrito a demonstrar o paga-
mento ou a impossibilidade absoluta de efetuá -lo.

Já se o cumprimento for referente a prestações vencidas há menos de três me-
ses, sendo o devedor cientificado para justificar o inadimplemento dos alimen-
tos, sob pena de prisão, há de convencer que não dispõe de quaisquer meios para 
efetivar o pagamento da dívida de natureza alimentar, vale dizer, deve demons-
trar a impossibilidade absoluta ou se sujeitará a medida coercitiva, para ser con-
vencido a adimplir.

7. deCReto de pRisão

Se o executado não pagar e se a sua justificativa não for aceita, o juiz decretará 
a sua prisão pelo prazo de um a três meses. Inicialmente, poder -se -ia cogitar de 
que a não revogação do art. 19 de Lei de Alimentos ensejaria o ressurgimento da 
antiga discussão sobre o prazo máximo da prisão civil (60 ou 90 dias).

O art. 19 de Lei de Alimentos prevê o prazo máximo de 60 dias para a prisão por 
inadimplemento de obrigação alimentar. Após a entrada em vigor do CPC/1973, 
como a Lei 6.014/1973 manteve inalterada a redação de referido dispositivo, 
entendeu -se que estava derrogado em parte o prazo máximo de três meses previs-
to no art. 733 do velho diploma, uma vez que lei posterior (Lei 6.014/1973) o der-
rogara. Esse entendimento era minoritário, mas subsistia a dúvida.

O legislador de 2015 perdeu excelente oportunidade para encerrar de uma 
vez a celeuma, eis que fixou o prazo de três meses, no art. 528, § 3º, ao mesmo 
tempo em que manteve em vigor o art. 19 da Lei de Alimentos, que prevê o prazo 
de 60 dias.

Entendo que essa norma não foi revogada, porque a matéria ali versada é mais 
ampla do que o cumprimento de sentença ou a execução de alimentos fundada 
em título extrajudicial, contendo comandos que se aplicam à ação de alimentos 
propriamente dita. Todavia, deve prevalecer o entendimento de que referida re-
gra legal está, em parte (quanto ao prazo máximo de 60 dias), tacitamente derro-
gada pelo diploma posterior, respeitados os critérios de hierarquia, cronologia e 
especialidade. Assim, prevalece o prazo máximo de três meses fixado pelo § 3º do 
art. 528 do CPC.
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A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o executado ficar sepa-
rado dos presos comuns. O § 4º do art. 528 foi objeto de alentadas discussões du-
rante a tramitação do projeto, uma vez que duas correntes se polarizaram em 
sentidos opostos. A primeira preconizava a necessidade de o cumprimento da 
pena ser em regime fechado, sob pena de se desprestigiar inteiramente o meca-
nismo de coerção do devedor. A outra corrente enxergava no remédio radical da 
prisão um mal necessário, que deveria ser mitigado com a possibilidade de prisão 
domiciliar do devedor de alimentos. Acabou vencendo a primeira, em prestígio 
da tese de que a possibilidade do decreto de prisão, especialmente, a prisão em 
regime fechado, constitui importante elemento de coação, que, em regra, outor-
ga enorme efetividade ao cumprimento da obrigação alimentar.

A prisão consiste num meio de restrição da liberdade destinado a interferir na 
vontade do executado. Não se trata de sanção pela conduta ilícita do não paga-
mento. A ordem de prisão não tem o objetivo de punir o devedor faltoso, mas sim 
o de conscientizá -lo de suas obrigações, convencendo -o a adimpli -las. A severi-
dade do remédio é diretamente proporcional à gravidade do bem tutelado: o pa-
gamento de alimentos é essencial à sobrevivência do alimentando.

Só a dívida de alimentos pode ensejar o decreto de prisão. O devedor não pode 
ser preso por ter deixado de pagar as verbas consectárias da mora, tais como ju-
ros, custas judiciais e honorários advocatícios. O depósito que elide o decreto de 
prisão é o do principal monetariamente corrigido.

O caráter de coerção de que se reveste a prisão civil do devedor de alimentos 
transparece evidente nos §§ 5º e 6º do art. 528. Primeiramente, porque, segun-
do o § 5º, o cumprimento da pena de prisão não exime o executado do paga-
mento da dívida. Não se admite a ideia de que o cumprimento da pena redime 
a obrigação de pagar alimentos. A mesma dívida vencida, que fora causa do de-
creto da prisão, subsiste hígida após o cumprimento da pena, cujo decreto, to-
davia, só poderá ser renovado quanto a outras prestações de natureza alimentar, 
jamais as mesmas.

Em sentido oposto, nos termos do § 6º do art. 528, sendo efetuado o pagamen-
to da pensão alimentícia mesmo antes do cumprimento da ordem de prisão, a fi-
nalidade do risco de segregação pessoal terá sido alcançada, razão pela qual deve 
ser afastado o seu cumprimento.

Ressalte -se, finalmente, que, a despeito do leque de meios executivos coloca-
dos à disposição do credor de alimentos, tais como o desconto em folha previsto 
pelo art. 529, a expropriação patrimonial dos arts. 523 e seguintes e a coerção 
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pessoal do art. 528 todos do CPC, não existe necessidade de exaurimento dos de-
mais meios executórios antes de ser decretada a prisão do devedor de alimentos. 
A opção pelo procedimento do art. 528, quando cabível, compete única e exclu-
sivamente ao credor, que a exerce no momento apropriado ao cumprimento de 
sentença. Por isso mesmo – contrariamente à orientação jurisprudencial que se 
fez majoritária sob a égide do diploma processual revogado –, entendo que o de-
creto de prisão independe da reiteração do pedido já feito pelo exequente. Cons-
tatado que o devedor não procedeu ao pagamento e não demonstrou a 
impossibilidade de fazê -lo, não há porque se exigir que o exequente renove o pe-
dido de prisão inicialmente formulado: o juiz deve decretá -la em atendimento ao 
pleito preambular do credor.

8. exCeção à RegRa da impenhoRaBilidade do saláRio

O art. 529 do CPC prevê o cumprimento de sentença mediante desconto em 
folha de pagamento. Verifica -se que em razão de sua enorme relevância jurídica, 
o crédito alimentar dá ensejo a exceção à regra da impenhorabilidade dos rendi-
mentos do trabalho ditada pelo art. 833, IV e X, do CPC. Segundo essa norma, são 
impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunera-
ções, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem 
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo, os honorários 
de profissional liberal e o saldo de caderneta de poupança até o limite de 40 salá-
rios mínimos.

Todavia, por força do § 2º do art. 528 do CPC, a impenhorabilidade prevista 
no art. 833, IV e X, é excepcionada na hipótese de penhora para pagamento de 
prestação alimentícia. Sempre que houver como deduzir o valor da prestação ali-
mentícia diretamente dos rendimentos do executado, o exequente poderá reque-
rer ao juiz, que o determinará na própria decisão que reconhece a exigibilidade 
da obrigação de natureza alimentar ou na decisão que determina a intimação do 
devedor para o cumprimento da sentença. O empregador será oficiado para que 
proceda ao desconto a partir da primeira remuneração posterior ao protocolo da 
ordem judicial, sob pena de responder por crime de desobediência, nos termos 
dos arts. 22 da Lei 5.478/1968 e 330 do Código Penal.

O ofício em tela, segundo o art. 529, § 2º, deve especificar o nome ou nomes 
dos exequentes e do executado, o montante a ser descontado, o período de dura-
ção e os dados bancários para o respectivo depósito.
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8.1. Pagamento de prestações vencidas e vincendas

O mecanismo do desconto em folha destina -se, primeiramente, ao pagamen-
to das prestações vincendas, prevenindo o inadimplemento de uma obrigação 
tão importante quanto a dívida alimentar. Todavia, o § 3º do art. 529 veio para di-
rimir qualquer dúvida que ainda pudesse subsistir acerca de possibilidade de se 
aplicar o mesmo mecanismo do desconto em folha para quitação de prestações 
vencidas, o que já vinha sendo amplamente admitido pela doutrina especializa-
da. Ainda sob a égide do diploma revogado, Araken de Assis afirmou que,

em princípio, sendo o montante do salário, dos vencimentos ou dos créditos su-
ficiente à ablação, total ou parcial, e reservada parte dos mesmos à sobrevivência 
do alimentante, nenhum obstáculo prático ou jurídico se opõe ao desconto de 
alimentos já vencidos e há muito acumulados. Em outras palavras, não cabem 
descontos retroativos – que, eventualmente, abrangeriam toda a dívida do ter-
ceiro e, nessas condições negariam recursos à subsistência do alimentante –, 
mas o desconto futuro poderá se referir a alimentos pretéritos e vincendos.9

É evidente que se o saldo devedor em aberto for tão elevado a ponto de com-
prometer todo o rendimento do executado, inviabilizando o seu próprio susten-
to, o desconto em folha para pagamento das prestações vencidas deverá ser feito 
de maneira parcelada, restringindo -se a um percentual razoável dos ganhos lí-
quidos do executado.

8.2. Limite máximo para o desconto em folha

O § 3º do art. 529 estabeleceu os limites máximos desse desconto em folha pa-
ra pagamento das prestações vencidas, especialmente quando cumulado com 
aquele destinado ao pagamento das prestações vincendas. Essa questão, que 
muita dúvida suscitava no passado, recebeu agora tratamento eficiente e justo, 
que positivou, a respeito, o posicionamento jurisprudencial dominante, ou seja, 
a soma da prestação vincenda, com a parcela relativa à dívida vencida não pode 
ultrapassar 50% dos ganhos líquidos do executado, assegurando também a ele os 
meios necessários à sua própria subsistência.

Por rendimentos líquidos há de se entender todas as parcelas devidas ao exe-
cutado no mês, podendo incidir sobre verbas rescisórias, horas extras, comis-
sões, bônus e 13º salário, dentre outras rubricas devidas pelo empregador. É esse 

 9. ASSIS, Araken de. Manual da execução. 16. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016. p. 1355.
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o entendimento que inequivocamente se extrai da locução “rendimentos ou ren-
das do executado” (art. 529, § 3º, CPC). O que se busca assegurar é, no mínimo, 
50% dos ganhos líquidos mensais para o executado.

9. exeCução poR suB ‑Rogação

O art. 530 do CPC contém regra que poderia parecer intuitiva, mas que tem 
a sua importância, devendo ser interpretada com a devida cautela. É evidente 
que não cumprida a obrigação, o credor pode requerer a expropriação patrimo-
nial prevista nos arts. 831 e seguintes do CPC. O que a referida verba legal co-
loca a salvo de qualquer dúvida é que, se o exequente optar pelo procedimento 
do art. 528, dando início ao cumprimento de sentença sob pena de prisão, sem 
obter o necessário êxito, pode prosseguir no mesmo processo buscando, no pa-
trimônio do devedor, bens passíveis de penhora, suficientes para a satisfação 
do seu crédito.

Nessa hipótese, com o prosseguimento do processo por meio da técnica de 
sub -rogação, não há motivo para afastar a incidência de multa e honorários ad-
vocatícios previstos no anterior art. 523 do CPC.

A tal propósito, Maria Berenice Dias já advertia, sob a égide do diploma revo-
gado, que:

sobre o valor do débito não se incorpora a multa. Embora a lei diga que o 
montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 
(CPC[1973], art. 475 -J), tal encargo não integra a obrigação alimentar quando 
o pagamento é exigido sob pena de prisão. Descabe dupla sanção. No entanto, 
cumprida a prisão e não feito o pagamento, como a execução prossegue pelo 
rito do cumprimento de sentença (CPC, art. 475 -J), a multa incide sobre a 
totalidade do débito.10

Esse entendimento mantém -se como a melhor exegese do art. 530. Se a exe-
cução iniciada sob pena de prisão vai prosseguir, visando à penhora de bens, nos 
termos do art. 831 e seguintes, passam a incidir multa e honorários sobre a dívi-
da. Não haveria mesmo porque premiar o devedor recalcitrante, que não se inti-
midou com o decreto de sua prisão, eximindo -o do pagamento de multa e 
honorários fixados para a fase de cumprimento de sentença, apenas em razão da 

 10. DIAS, Maria Berenice. Execução dos alimentos e as reformas do Código de Processo 
Civil. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, n. 16, 2007. p. 36.
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opção inicial do credor, que preferiu requerer o cumprimento pela disciplina do 
art. 528 e, não obstante, restou frustrada.

10. apliCação aos alimentos pRovisóRios e deFinitivos

Dúvida não há, a despeito da regra do art. 531, de que o Capítulo IV do Título 
II do Livro I do CPC aplica -se tanto aos alimentos definitivos quanto aos provi-
sórios. O que os distingue, em resumo, é o momento da sua concessão, no iter 
procedimental. Enquanto os alimentos provisórios são concedidos no âmbito de 
antecipação da tutela, os alimentos definitivos são aqueles fixados por sentença 
transitada em julgado.

Resulta evidente que o procedimento destinado ao cumprimento da decisão 
antecipatória, que concede alimentos provisórios, assim como o cumprimento 
da sentença ainda sujeita a recurso, não são marcados pela definitividade. Even-
tual cumprimento forçado de tais decisões deve -se processar em autos apartados, 
justamente para evitar tumulto que decorreria da autuação conjunta de petições, 
termos e atos relativos à cognição exauriente ou ao julgamento do recurso e ou-
tras postulações, atos e termos de natureza executória, relativos ao cumprimento 
da decisão antecipatória.

Já o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade da 
obrigação de prestar alimentos pode e deve ser processado nos mesmos autos em 
que tenha sido proferido o ato decisório transitado em julgado, exatamente por-
que o processo de conhecimento já se encontra encerrado. Ainda quando remeti-
do a juízo diverso daquele em que se encerrou a fase de conhecimento, o 
processamento do cumprimento de sentença dar -se -á nos mesmos autos, os quais 
serão requisitados ao juízo de origem, nas hipóteses do art. 516, parágrafo único, 
o que resulta providência deveras simples, nos domínios do processo eletrônico.

11.  Conduta pRoCRastinatóRia e CaRaCteRização de CRime de aBandono 
mateRial

O crime de abandono material é previsto pelo art. 244 do Código Penal.11 Em 
caso de conduta procrastinatória do devedor de alimentos, o art. 532 estabelece 
que o juiz deve dar ciência ao Ministério Público para as providências cabíveis.

 11. “Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 
(dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 
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A regra, que não tem correspondência no diploma revogado, outorga ainda 
mais efetividade à execução de alimentos. A simples possibilidade de a autorida-
de judicial encaminhar informação ao Ministério Público, por ter encontrado in-
dícios de prática do crime de abandono material, já resulta meio indireto de 
coerção mais do que eficiente.

A denúncia do Ministério Público, nos casos em que vier a ser apresentada, en-
seja gravíssimo entrave à vida do devedor, do qual ele não poderá se livrar pelo 
simples pagamento posterior da prestação alimentar. Muito mais grave do que a 
imposição de prisão civil, o recebimento da denúncia por crime de abandono ma-
terial é irreversível e certamente constituirá séria ameaça ao devedor recalcitrante.

A prática evidencia que, em algumas circunstâncias, apesar de inegáveis si-
nais exteriores de riqueza, sendo desacolhida a justificativa ou a impugnação, 
por vezes o devedor assume conduta procrastinatória, seja ocultando bens, seja 
desviando -os do seu patrimônio, ou ainda abandonando o emprego ou a ativida-
de que exerce, mudando o seu domicílio, encerrando contas bancárias, enfim, 
apagando os rastros que permitam a satisfação do crédito alimentar, circunstân-
cias que tornam evidente a intenção de deixar desamparado o alimentando.

Nessas hipóteses, nas quais a falta de justa causa para os atos desencadeados 
leva à suspeita da prática de ilícito penal, é imperativa a letra da lei ao determinar 
que o juiz deve dar ciência ao Ministério Público.

Atendendo ao delineamento do tipo penal, o legislador processual restringiu 
a aplicação da norma aos alimentos fixados em título executivo judicial, excluí-
dos os alimentos previstos em títulos extrajudiciais. Mas não há imposição de um 
limite temporal para a prática do crime de abandono material, de modo que tan-
to no procedimento incoado sob pena de prisão (art. 528 e ss.), quanto naquele 
que se processa por meio de sub -rogação de bens (art. 523 e ss.), podem ser ex-
traídas peças para serem encaminhadas ao Ministério Público contendo indícios 
da conduta ilícita.

(sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pa-
gamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, 
sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. Pena 
– detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário 
mínimo vigente no País. Parágrafo único – Nas mesmas penas incide quem, sendo 
solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de 
emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixa-
da ou majorada”.
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12. indenização poR ato ilíCito

O agente de ato ilícito pode ser condenado a indenizar a vítima ou a família 
desta. É o que ocorre, por exemplo, nas situações previstas nos arts. 948, II e 950 
do Código Civil, atinentes, respectivamente, à indenização por homicídio e por 
lesão ou outra ofensa à saúde de alguém que resulte defeito pelo qual o ofendido 
não possa exercer o seu ofício ou profissão ou tenha diminuída a sua capacidade 
de trabalho. A obrigação que é então imposta ao autor da ilicitude, nestes casos, 
pode ter por objeto prestação alimentar.

Escreve, a propósito, Araújo Cintra que, normalmente, as indenizações são 
adimplidas de uma única vez, mas a lei assegura à vítima de ato ilícito uma forma 
contínua de subsistência, ao prever a fixação de prestação alimentar periódica, 
até um determinado momento, a ser especificado na sentença que imponha tal 
espécie de ressarcimento.

A esse respeito, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 
Recurso Especial 1.349.968/DF, com voto condutor do Ministro Marco Aurélio 
Bellizze, assentou que:

A regra prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o 
pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como 
direito absoluto da parte, podendo o magistrado avaliar, em cada caso concre-
to, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a 
satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco 
de o devedor ser levado à ruína. Na espécie, a fim de assegurar o efetivo paga-
mento das prestações mensais estipuladas, faz -se necessária a constituição de 
capital ou caução fidejussória para esse fim, nos termos da Súmula 313 deste 
Tribunal.12

Alterando a redação do revogado art. 475 -Q, o novo CPC estabelece que, 
mediante requerimento do exequente, o juiz deve determinar a constituição de 
capital suficiente para que o executado possa garantir o pagamento do valor 
mensal da respectiva pensão. Em outras palavras, se a indenização por ato ilí-
cito incluir prestação de alimentos, o juiz deverá, considerando, a um só tem-
po, o quantum do desembolso que caberia ao devedor e a proteção do credor, e, 
ainda, o disposto no art. 805 do CPC, determinar ao executado a constituição 

 12. V.u., DJe 04.05.2015.
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de capital, cujo rendimento assegure o pagamento do valor mensal da respecti-
va prestação.13

Ao que tudo indica, a norma do caput do art. 533 do CPC mais se equipara 
àquela do velho art. 602, que impunha ao juiz, de forma peremptória, o dever de 
ordenar a constituição de capital, toda vez que a sentença fixasse, a título de in-
denização por ato ilícito, prestação de alimentos. Essa interpretação foi consa-
grada na Súmula 313/STJ, com o seguinte enunciado: “Em ação de indenização, 
procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussó-
ria para a garantia de pagamento de pensão, independentemente da situação fi-
nanceira do demandado”, que vem agora ressuscitada, dado o caráter cogente da 
regra ora comentada.

Cumpre esclarecer que o § 4º do art. 533 permite que a prestação alimentícia 
seja estipulada tomando -se como parâmetro – não como indexador – o salário 
mínimo. E isso, certamente 

viabiliza uma maior segurança em relação aos valores devidos a este título, 
abstração feita das discussões no plano nacional acerca do poder aquisitivo 
do valor nominal do salário mínimo. O mais importante, já que se trata de 
obrigação alimentar, é o firmamento de critérios seguros quanto aos limites da 
obrigação imposta, o que sem dúvida é importante tanto sob a ótica do credor 
quanto do devedor.14

Procurando compatibilizar o cumprimento de sentença com a real situação 
das partes revelada nos autos, inclusive para que se proceda do modo menos gra-
voso para o executado, o juiz pode, de ofício, substituir a constituição do capital 
pela inclusão do exequente em folha de pagamento, quando o devedor for pessoa 
jurídica de notória capacidade econômica, ou, ainda, a requerimento do execu-
tado, por fiança bancária ou garantia real, em montante a ser arbitrado pelo juiz, 
tão logo seja iniciado o cumprimento da sentença (art. 533, § 2º).

É o que sucede geralmente quando a devedora é a Fazenda Pública, como 
deixou patenteado a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do 

 13. ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 4. p. 403.

 14. Cf. RAMOS, Glauco Gumerato. Cumprimento da sentença condenatória de obrigação 
alimentar decorrente de ato ilícito. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes (Coord.). Execução 
civil e cumprimento da sentença (obra coletiva). São Paulo: Método, 2006. p. 255.
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julgamento do Recurso Especial 1.168.831/SP, da relatoria do Ministro Benedito 
Gonçalves, in verbis:

Quanto ao termo ad quem, tendo em vista ser a própria vítima quem reclama o 
pensionamento, e, levando -se em conta que a sua lesão, embora parcial, é per-
manente, acompanhando -o até o fim dos seus dias, a pensão deve ser vitalícia. 
Mostra -se desnecessária a constituição de capital garantidor, tendo em vista 
ser a Fazenda Pública a demandada. Entretanto, deve incluir o nome do autor 
em sua folha de pagamento.15

Esclareça -se que, uma vez comprovado nos autos o integral adimplemento da 
obrigação de prestar alimentos, preceitua o § 5º do art. 533 que, dependendo da 
natureza da garantia constituída pelo executado, o juiz ordenará a liberação do 
capital, a cessação do desconto em folha de pagamento, ou o cancelamento da ga-
rantia prestada.

13. Constituição e oBJeto do Capital

De modo assemelhado ao que sucede na especificação da hipoteca judicial 
(art. 495 CPC), quando o juiz ordenar a constituição de capital, o executado 
deve ser intimado a oferecer, com a devida identificação, os imóveis, direitos 
reais sobre imóveis passíveis de alienação, títulos da dívida pública, ou aplica-
ções financeiras em banco oficial, com que pretende estabelecer o capital ne-
cessário àquela finalidade. Colhida a manifestação do exequente, o juiz 
decidirá, determinando a constituição do capital sobre o ativo oferecido ou, 
caso não seja ele idôneo ou suficiente, ordenará que o executado apresente ou-
tros bens.

Importa salientar que: “É cabível a cominação de multa diária (astreintes) co-
mo meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer consistente na 
constituição de capital garantidor ou caução fidejussória”.16

Constituído o capital, será então expedido mandado judicial para que o car-
tório de Registro de Imóveis competente (art. 167, II, n. 11, Lei 6.015/1973) pro-
videncie a averbação na matrícula do imóvel do gravame de inalienabilidade e 
impenhorabilidade, enquanto durar a obrigação (art. 533, § 1º).

 15. V.u., DJe 13.09.2010.
 16. STJ, 4ª T., EDcl no REsp 1.281.742/SP, rel. Min. Marco Buzzi, v.u., DJe 11.09.2014. 
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Inova o diploma processual nesse tema, visto que, para evitar qualquer risco 
de esvaziamento posterior da situação financeira do executado, o § 1º do art. 533 
determina que o capital deve constituir -se em patrimônio de afetação.

Entende -se por “patrimônio de afetação” a segregação de bens do devedor pa-
ra uma finalidade específica, com o precípuo escopo de assegurar a continuidade 
do cumprimento da prestação, mesmo em caso de ulterior insolvência do execu-
tado. Esse tem o ônus de lavrar escritura pública com tal escopo e averbá -la na 
matrícula do imóvel.

Tratando -se de títulos da dívida pública e de aplicações financeiras em banco 
oficial, deverá ser feita a devida comunicação ao órgão responsável pela custódia 
ou depositário dos títulos, para que preserve/bloqueie aqueles em nome do deve-
dor até que haja determinação em sentido contrário.17

14. Revisão do valoR da pRestação

Exatamente como ocorre com as outras espécies de obrigação alimentar, na 
situação aqui examinada, havendo alteração do binômio necessidade-
-possibilidade, em decorrência de modificação das condições econômicas, o exe-
quente poderá requerer, nos próprios autos, o aumento e o executado, a redução 
da prestação.

Eis o que prescreve in verbis o § 3º do art. 533: “Se sobrevier modificação nas 
condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, re-
dução ou aumento da prestação”.

Essa regra, por certo, tem como fonte imediata o disposto no art. 1.699 do Có-
digo Civil: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de 
quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, 
conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Assim, por exemplo, se, com o passar do tempo, o ofendido passa a não mais 
necessitar de sessões de fisioterapia, os gastos com esse tratamento podem per-
feitamente ser abatidos do valor da pensão.

Tenha -se presente, aliás, que no âmbito das demandas que têm por objeto re-
lações jurídicas de trato continuado a coisa julgada material não oferece qual-
quer peculiaridade.

 17. Cf., ainda, Araújo Cintra, op. cit., p. 403.
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Com efeito, diante da alteração fática verificada na situação econômica das 
partes, a revisão do valor da indenização fixado na sentença transitada em julga-
do não significa, de modo algum, que se está diante do fenômeno da “flexibiliza-
ção” da coisa julgada.

Com a alteração das circunstâncias, outra será a causa de pedir próxima, a jus-
tificar o pedido de nova tutela jurisdicional (e, na verdade, não de revisão da an-
terior), ainda que nos próprios autos do processo. Alterado em substância o 
respectivo fundamento jurídico, não se estará, à evidência, diante de ação idên-
tica. É exatamente por essa razão que os limites objetivos da precedente coisa jul-
gada não se estendem à “nova questão”.
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áReas Do DiReiTo: Processual; Civil

ResuMo: O presente ensaio busca elucidar que, 
mediante mudanças ocorridas no ordenamento 
jurídico, a noção de interesse recursal sofreu alte-
rações no seu modo de ser. Para demonstrar isso, 
parte -se das noções básicas de condições da ação 
e interesse de agir e se chega à construção do 
conceito de interesse recursal, tradicionalmente 
ligado ao dos limites objetivos da coisa julgada. 
Em seguida, passa -se a mostrar como o novo Có-
digo de Processo Civil imputa obrigatoriedade a 
alguns precedentes, o que acaba por acrescer a 
relevância da fundamentação dos atos decisórios. 
Finalmente, demonstrado que o conceito tradi-
cional de interesse em recorrer não é suficiente 
para lidar com as inovações sistêmicas decorren-
tes da obrigatoriedade de precedentes, busca -se 
apontar em que pontos a construção conceitual 
do interesse em recorrer merece reparos.

PaLaVRas ‑ChaVe: Interesse de agir – Interesse  
recursal – Precedentes judiciais.

RiassunTo: Questo saggio cerca di chiarire che, da 
cambiamenti nel sistema giuridico, la nozione di 
interesse ad impugnare è cambiato nel suo modo 
di essere. Per dimostrare questo, sono esamina-
ti le condizioni di azione e l’interesse ad agire, e 
anche la costruzione del concetto di interesse ad 
impugnare, tradizionalmente legata ai limiti og-
gettivi del giudicato. Passa poi a mostrare come il 
nuovo codice di procedura civile brasiliano asseg-
na vincolatività ad alcuni precedenti, che aumen-
ta la rilevanza della motivazione delle decisioni. 
Infine, dimostrato che il tradizionale concetto di 
interesse ad impugnare non è sufficiente per far 
fronte alle innovazioni sistemiche derivanti dalla 
previsione di precedenti giudiziario vincolante, si 
propone di indicare in quali punti la costruzione 
concettuale di interesse ad impugnare merita ri-
parazioni.

PaRoLe ChiaVe: Interesse ad agire – Interesse ad 
impugnare appeal – Precedente giudiziario.
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Sumário: 1. Introdução. 2. O interesse de agir no processo civil. 2.1. As condições da ação. 
2.2. O interesse de agir. 3. Interesse recursal. 4. Os impactos dos precedentes na definição 
do interesse recursal no atual sistema processual. 4.1. Algumas linhas sobre os preceden-
tes judiciais e a sua regulação pelo CPC/2015. 4.2. A importância da fundamentação das 
decisões judiciais para a definição da ratio decidendi dos precedentes. 4.3. Da insuficiência 
da concepção tradicional de interesse recursal para a operação com um sistema de prece-
dentes judiciais obrigatórios. 5. Arremate: proposta conceitual e algumas consequências.

1. intRodução

A chegada do novo CPC, como já é banal afirmar por esses dias, provocou 
uma série de mudanças. São institutos novos, regras novas e várias alterações re-
dacionais. O novo sistema processual, além disso, sofreu mudanças profundas, 
especialmente por ter estabelecido alguns vetores fundamentais – que vão além 
da dogmática processual. Não há dúvidas de que uma das maiores inovações – 
talvez a maior delas – decorre da regulação dada pelo CPC aos precedentes judi-
ciais e a outros institutos de controle da criatividade judicial.

Os impactos dessa específica modificação estão espraiados por todo o Código 
de Processo Civil. Isto é, além da regulação processual fazer urgir a construção de 
uma teoria dos precedentes, capaz de possibilitar uma abordagem sistemática do 
tema e de sua regulação específica (arts. 926 a 928); faz -se necessário também 
uma compreensão total do novo processo, que permita o diálogo entre os vários 
institutos, novos e renovados, possibilitando a construção de soluções consis-
tentes. É certo que a conexão do sistema de precedentes com alguns temas do 
processo é palmar: tutela da evidência (art. 311), improcedência liminar do pe-
dido (art. 332), fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1º, V e VI), po-
deres do relator (art. 932, IV e V), incidente de assunção de competência (art. 
947), incidente de resolução de demandas repetitivas (arts. 976 a 987), reclama-
ção (arts. 988 a 993), embargos de declaração (art. 1.022, parágrafo único, II), 
juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais (art. 1.030), embargos de di-
vergência (arts. 1.043 e 1.044). Além disso, há outros temas em que o impacto da 
nova regulação é menos evidente, como na litigância de má -fé (art. 80) e no agra-
vo interno (art. 1.021), mas precisa ser percebido e bem delineado.

Todas essas questões já foram analisadas anteriormente, em outra oportunida-
de.1 O impacto que serve de mote para esta pesquisa é o que se dá no interesse re-

 1. MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. 2. ed. Sal-
vador: JusPodivm, 2017. 
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cursal.2 Portanto, a questão que move este trabalho é a seguinte: a implementação 
de um sistema de precedentes obrigatórios altera a concepção do interesse recursal?

Para responder a essa questão, inicialmente será abordado o conceito de inte-
resse de agir, com enfoque no seu surgimento histórico e seu apuro conceitual 
por várias linhas de visão, com destaque para a concepção conceitual dominante, 
e as nuances que decorrem da transposição desse conceito para o âmbito recur-
sal. Em seguida, serão demonstrados os dados normativos que influenciam no 
interesse recursal, e a medida deste impacto. Finalmente, no último item, passa-
-se a avaliar os novos limites que o conceito abrange, justamente partindo das vá-
rias mudanças realizadas no ordenamento jurídico brasileiro.

2. o inteResse de agiR no pRoCesso Civil

2.1. As condições da ação

Na tradição processual brasileira, o conceito de interesse de agir está ligado ao 
de condições da ação. Todavia, é importante que se enfatize: o interesse de agir é 
usado em sistemas que adotem ou não as condições da ação,3 sendo conceituado 
de acordo com a concepção de ação acolhida.4

 2. Esclareça -se que a proposta de análise não parte de uma leitura literal do Código, mas, 
sim, de um apurado decorrente de vários textos normativos, a partir do qual se concebe 
um impacto no conceito de interesse recursal. Para uma visão das mudanças nos recur-
sos cíveis feitas de modo direto e expresso pelo CPC/2015, conferir: LEONEL, Ricardo 
de Barros. Anotações sobre o sistema recursal no novo Código de Processo Civil. O novo 
Código de Processo Civil – Questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 343 -385. 

 3. “Intendiamo riferirci a quella dottrina che, da un lato, dovendo prendere posizione sul 
concetto di azione, ha ritenuto di dover preferire l’una o l’altra concezione dell’azione – 
come diritto ad un provvedimento favorevole o ad un provvedimento di merito o ad un 
provvedimento di qualsiasi contenuto, anche di absolutio ab instantia – secondo che 
pensasse che l’interesse ad agire fosse appunto da intendersi come interesse all’uno o 
all’altro di tali provvedimenti; dall’altro lato, ha qualificato l’interesse ad agire ora come 
condizione di fondatezza ora come condizione di ammissibilità della domanda, secon-
do che ritenesse di dover preferire la concezione sull’azione quale diritto ad un provve-
dimento favorevole o quale diritto ad un provvedimento di merito” (ATTARDI, Aldo. 
L’interesse ad agire. Padova: CEDAM, 1958. p. 5 -6). O autor, todavia, posiciona -se pela 
abstração da ação, e, inclusive, aponta o interesse de agir, na verdade, como um elemen-
to conceitual que prova esta autonomia.

 4. Sobre os vários significados imputados historicamente à ação, conferir: TUCCI, Rogério 
Lauria. Da ação e do processo civil na teoria e na prática. 2. ed. São Paulo: Forense, 1985. p. 
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As condições da ação foram concebidas, inicialmente, na compreensão da 
ação como autônoma e concreta. Adolf Wach via nas condições da ação os requi-
sitos para que houvesse a sentença de procedência. A mesma concepção foi a de 
Chiovenda, e até hoje há autores que propõem uma interpretação da categoria 
nesse exato sentido: como um requisito para a decisão de procedência.5

Enrico Tullio Liebman, em sua teoria eclética da ação,6 propôs o deslocamento 
das condições da ação do mérito para o processo, tornando -as requisitos para a 

5 -28. Ver também: ASSIS, Araken de. Doutrina e prática do processo civil contemporâneo. 
São Paulo: Ed. RT, 2001. p. 25 -41. Com muito proveito, sobre o mesmo tema: SILVA, 
Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia – O paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2006. p. 165 -200. Interessante notar que, em sua obra clássica, Corrêa Telles afir-
mava: “Acção he um remedio de direito para pedir ao Juiz, que obrigue outro a dar ou a 
fazer aquillo, de que tem obrigação perfeita” (CORRÊA TELLES, José Homem. Doutrina 
das acções. 5. ed. Coimbra: Casa de J. Augursto Orcel. p. 5), portanto adotando elementos 
de direito material e processual para defini -la. Na verdade, essa ideia de ação está ligada à 
concepção romana preconizada por Celso, conforme a qual “nihil aliud est actio quam ius 
presequendi iudicio quod sibi debetur”. Defendendo a evolução semântica do termo nos 
ordenamentos romanos e a “sequela” dessa concepção nos sistemas jurídicos atuais: RE-
DENTI, Enrico. Diritto processuale civile. Milano: Giuffrè, 1957. t. I. p. 47 -48. De todo 
modo, é corretíssima a doutrina que afirma que, quanto à ação, a verdade é que “desde 
hace más de un siglo se está discutiendo acerca de lo que ella sea, y hay tantas teorías sobre 
la acción como autores han escrito sobre el tema” (MORELLO, Augusto M. La eficacia del 
proceso. 2. ed. Buenos Aires: Hamurabbi, 2001, p. 117). No mesmo sentido, afirmando se 
tratar do conceito provavelmente mais polêmico em processo civil: BARBI, Celso Agríco-
la. Comentários ao Código de Processo Civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 17.

 5. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
1969. v. 1. p. 66 -67. Nas palavras do ilustre processualista italiano: “Entendem -se como 
condições da ação as condições necessárias a que o juiz declare existente e atue a vonta-
de concreta da lei invocada pelo autor, vale dizer, as condições necessárias para obter 
um pronunciamento favorável”. Assim: COSTA, Susana Henriques da. Condições da 
ação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 142 -145.

 6. Em suas palavras: “Riconoscendo all’azione l’indole di un diritto soggettivo strumentale, 
scompaiono le difficoltà che si sono finora incontrate quando si è cercato di deliarne 
esattamente la figura. Essa è un diritto soggettivo ma non di natura obbligatoria. Lo sche-
ma consueto del rapporto civilistico non ha qui ragione alcuna di esse richiamato. L’azio-
ne si dirige infatti verso lo Stato, nella sua qualità di titolare della potestà giurisdizionale, 
ed è perciò nel suo esatto significato il diritto alla giurisdizione; ma non le sta di fronte un 
obbligo dello Stato stesso, perché la sua caratteristica consiste nell’essere un diritto d’im-
pulso e d’iniziativa allo svolgimento di una funzione a cui lo Stato è anch’esso interessa-
to” (LIEBMAN, Enrico Tullio. L’azione nella teoria del processo civile. Scritti giuridici in 
onore di Francesco Carnelutti. Padova: CEDAM. 1950. v. 2. p. 447). Para uma excelente 
síntese crítica da teoria eclética de Liebman, conferir: ASSIS, Araken de. Doutrina e 
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existência da ação, utilizada agora em sentido processual.7 Na concepção de Wach 
e Chiovenda, aquelas ações nas quais faltasse alguma das condições seriam julga-
das improcedentes; já na teorização liebmaniana, faltando alguma das condições 
da ação não haveria julgamento do mérito.8 A teoria eclética, portanto, é parcial-
mente abstrativista, e se utiliza das condições da ação para condicionar o ingresso 
no exame do mérito, que, conforme o mestre italiano, seria a atividade típica da 
jurisdição, aproximando a sua ideia de ação parcialmente do concretismo.9

Como cediço, as condições da ação foram concebidas, inicialmente, como 
uma categoria composta pelas três espécies seguintes: a legitimidade da parte, 
que se refere à pertinência subjetiva entre a parte (âmbito processual) e o sujeito 
de direito (âmbito material); a possibilidade jurídica do pedido, que remete à au-
torização ou não proibição do pleito realizado no processo pela parte; e o interes-
se de agir, que está presente quando há necessidade e utilidade do provimento 
requerido.10 -11 A possibilidade jurídica do pedido foi excluída como espécie de 

prática do processo civil contemporâneo. São Paulo: Ed. RT, 2001. p. 34 -37. Defendendo as 
condições da ação e sua relação com a perspectiva instrumentalista do processo: DINA-
MARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 374 -379.

 7. Embora exista na doutrina quem defenda existir um trinômio de questões, formado pelas 
condições da ação, pressupostos processuais e mérito, afigura -se acertado o posiciona-
mento que coloca os juízos realizados pelos julgadores em dois campos: admissibilidade 
e mérito, sendo os pressupostos processuais e as condições da ação pertinentes àquele, cf. 
DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação. São Paulo: Saraiva, 2005. 
p. 214 -216. Nesse texto, o processualista baiano já defendia que as condições da ação de-
veriam ser retiradas do sistema jurídico, enquanto o interesse de agir e a legitimidade ex-
traordinária deveriam ser considerados pressupostos processuais, como concebe tenha 
acontecido com o CPC/2015, conforme texto citado abaixo na nota 14.

 8. Sobre o ponto: LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005. v. 1. p. 197 -205. 

 9. ARRUDA ALVIM. As condições da ação no processo civil contemporâneo. In: ZUFELA-
TO, Camilo; YARSHELL, Flávio Luiz (Org.). 40 anos da teoria geral do processo no Brasil. 
São Paulo: Malheiros, 2013. p. 148 -150.

 10. Relatando a diferença entre elas, porém já assumindo uma postura crítica, afirma -se que 
“não existem limites precisos dos campos de atuação de cada uma das condições de ad-
missibilidade da ação acima citadas, ou seja, a legitimidade das partes, o interesse para 
agir e a possibilidade jurídica do pedido, esta, sujeita a críticas quanto à sua validade e 
utilidade, o que possibilita algumas vezes a subsunção a uma espécie de matéria perti-
nente a outra” (ARMELIM, Donaldo. Ensaio sobre a legitimidade para agir no direito 
processual civil brasileiro. Dissertação de Mestrado – PUC -SP, s/a, São Paulo. p. 51).

 11. Há relevante posicionamento que coloca a perempção, a litispendência e a coisa julgada 
entre as condições da ação, e não como “pressupostos processuais negativos”. A ideia é 
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condição da ação por Liebman, na terceira edição de seu Manuale, diante da per-
missão do divórcio na Itália, principal hipótese em que o jurista italiano enxerga-
va propriamente a impossibilidade jurídica do pedido, reconduzindo qualquer 
outra possível hipótese para o interesse de agir.12

O sistema processual brasileiro é bastante influenciado pelas ideias de Lieb-
man sobre o direito processual civil, notadamente pela importância que este au-
tor tem na formação da escola paulista de direito processual.13 Isso se refletiu 
fortemente no CPC/1973, que teve seu anteprojeto redigido pelo então Ministro 
da Justiça Alfredo Buzaid, discípulo de Enrico Tullio Liebman. O Código Buzaid 
adotou a ideia de condições da ação como requisito de existência da ação (em 
sentido processual), e as várias reformas que sofreu não descaracterizaram esta 
opção normativa.

O CPC/2015 invoca as noções de interesse de agir e legitimidade da parte, po-
rém não faz remissão à categoria “condições da ação”. Isso levou à reflexão, por 
parcela da doutrina, quanto à impertinência da concepção de condições da ação 
para a nova legislação processual. Segundo esse entendimento, a legitimidade a 
que o CPC faz referência é apenas a extraordinária, que, assim como o interesse 
de agir, seriam pressupostos processuais. A legitimidade ordinária, agora, seria 
questão de mérito.14

bastante razoável, sobretudo porque não se pode “considerar tais impedimentos como 
pressupostos processuais (negativos), pois são absolutamente extrínsecos à relação ju-
rídica processual” (FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Condições da ação – enfoque sobre 
o interesse de agir no processo civil brasileiro, cit., p. 103 -104).

 12. Essas são as anotações de Dinamarco: “Sucede que, tendo entrado em vigor na Itália, no 
ano de 1970, a lei que instituiu o divórcio (Lei 898, de 01.12.1970), na terceira edição 
de seu Manuale o autor sentiu -se desencorajado a continuar a incluir a possibilidade ju-
rídica entre as condições da ação (afinal, esse era o principal exemplo de impossibilida-
de jurídica da demanda). E nisso tudo se vê até certa ironia, pois no mesmo ano de 1973, 
em que vinha a lume o novo Código de Processo Civil brasileiro, consagrando legislati-
vamente a teoria de Liebman com suas três condições, eis que surgia também o novo 
posicionamento do próprio pai da ideia, renunciando a uma delas” (nota 127, na p. 204, 
à tradução brasileira do Manual de direito processual civil de Liebman, 3. ed., publicado 
pela Malheiros, 2005).

 13. Sobre a contribuição de Liebman ao pensamento brasileiro, cf.: DINAMARCO, Cândi-
do Rangel. Liebman e a cultura processual brasileira. In: COSTA, Hélio Rubens Batista 
Ribeiro da; RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende; DINAMARCO, Pedro da Silva 
(Coords.). Linhas mestras do processo civil. São Paulo: Atlas, 2004.

 14. Essa a proposta em: DIDIER JR., Fredie. Será o fim da categoria “condição da ação”? Um 
elogio ao projeto do novo Código de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 
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Muito embora se deva admitir que a proposta, em uma análise consequencia-
lista, revele uma solução pragmaticamente superior àquela ofertada pela teoria 
eclética, não há dúvidas de que a invocação dos conceitos, nos mesmos termos 
em que realizados no CPC/1973, é repleta de uma carga histórica que não pode 
ser simplesmente ignorada. A atribuição de novos significados a termos tão bem 
sedimentados no arcabouço teórico dos juristas não poderia ser realizada de mo-
do tão simples. O uso dos conceitos, com a exclusão da possibilidade jurídica do 
pedido, enfim, é apenas uma atualização da teoria eclética.15

2.2. O interesse de agir

É fórmula corriqueira, e bastante antiga,16 a que preconiza que, para agir, é ne-
cessário ter interesse.17 Ora, se houve ação é porque interesse existe, qualquer que 
seja ele; isto é, se alguém se põe perante o juízo, pleiteando algo, não há dúvida de 
que há interesse no objeto pleiteado, qualquer que seja o referido interesse. Isso, 
todavia, não quer dizer que, do ponto de vista jurídico – especificamente a partir da 
ótica da dogmática processual – haja interesse de agir. O conceito de interesse de 
agir, portanto, requer um refinamento para que seja juridicamente determinado.18

197, 2011. p. 255 -260. A ideia foi adotada, em seguida: CUNHA, Leonardo Carneiro da. 
Será o fim da categoria condições da ação? Uma intromissão no debate travado entre 
Fredie Didier Jr. E Alexandre Freitas Câmara. Revista de Processo, São Paulo, v. 198, ago. 
2011. p. 227 -235.

 15. Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. Será o fim da categoria ‘condição da ação’? 
Uma resposta a Fredie Didier Junior. Revista de Processo, São Paulo, v. 197, jul. 2011. p. 
261 -269. Igualmente: “O novo Código de Processo Civil não emprega sequer uma vez a 
locução condições da ação, mas esta continua sendo uma categoria processual de primei-
ra grandeza, envolvendo o interesse de agir e a legitimidade ad causa” (DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. 
p. 444). Assim também: MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 16. ed. 
São Paulo: Atlas, 2016. p. 15 -16.

 16. Afirma -se que a origem da categoria é francesa, representada pelo brocardo pas d’intérêt pas 
d’action e l’intérêt est la mesure des actions, cf. CABRAL, Antonio do Passo. Despolarização 
do processo, legitimidade ad actum e zonas de interesse: sobre a migração entre polos da 
demanda. In: ZUFELATO, Camilo; YARSHELL, Flávio Luiz (Org.). 40 anos da teoria geral 
do processo no Brasil – passado, presente e futuro. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 56.

 17. Defendendo que, além de para, propriamente, agir é necessário o interesse, mas tam-
bém para excepcionar: REDENTI, Enrico. Diritto processuale civile. Milano: Giuffrè, 
1957. t. I. p. 62.

 18. ATTARDI, Aldo. L’interesse ad agire. Padova: CEDAM, 1958. p. 2. Ver também: DINA-
MARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 405 -406. 
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Há tempos, ligou -se o interesse de agir à presença de um interesse protegido 
pelo direito material. Essa noção, todavia, é amplamente refutada pela ciência 
processual contemporânea, uma vez que liga a presença do interesse ao direito 
substancial, sendo evidente que é possível ter interesse mesmo que o direito 
substancial não exista. Aliás, como bem destacou Dinamarco, “não mais se tem 
em mente a utilidade dos bens da vida, mas de provimentos estatais que se dão no 
exercício da jurisdição e ao cabo do percurso de um processo”, pelo que “já não 
se trata de um interesse substancial, mas interesse processual”.19

Tradicionalmente, afirmou -se que o interesse de agir requer, para que esteja 
presente, a afirmação da existência de um direito a tutela por aquele que propõe 
a demanda, o qual surge, em regra, com a existência de um fato lesivo ao ordena-
mento jurídico, de tal modo que sem a intervenção do Estado o titular do direito 
encontrar -se -ia submetido a um dano injusto. Esta perspectiva, todavia, não é 
correta: o interesse de agir não deve ser ligado à noção de dano ou de lesão a di-
reito, mas, sim, à necessidade da intervenção do Estado -juiz para que determina-
do resultado útil seja alcançado.20 Realmente, o interesse de agir deve ser 
entendido como algo diverso da tutela jurídica pleiteada em si; sua noção precisa 
está, isto sim, ligada à situação específica que justifica que esta tutela seja presta-
da mediante a atuação jurisdicional.21 Sua configuração se dá, normalmente, em 
duas hipóteses: a tutela jurisdicional é inevitável, como é o caso das ações cons-
titutivas necessárias, uma vez que o resultado prático almejado não pode ser al-
cançado fora do processo, ou pela vedação à autotutela, o que impede o 

Sobre o interesse de modo mais genérico, conferir: FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. 
Condições da ação – enfoque sobre o interesse de agir no processo civil brasileiro. São Paulo: 
Ed. RT, 2000. p. 16 -25.

 19. DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil, cit., p. 402.
 20. ATTARDI, Aldo. L’interesse ad agire, cit., p. 2 -3 e, mais adiante, refutando o conceito, p. 

24 -26. Aliás, o autor dedica o primeiro capítulo de seu livro a delimitar a função do 
processo, negando a sua função meramente repressiva ou sua ligação com a lide, espe-
cialmente através da invocação dos processos constitutivos necessários e firmando a 
sua essência na decisão acerca da existência ou inexistência de uma relação jurídica 
(ver, especialmente, p. 47 -62, e quanto à insuficiência do conceito de interesse de agir, 
o capítulo segundo). 

 21. Em célebres palavras, afirma -se que, “como o direito de agir é concedido para a tutela de 
um direito ou interesse legítimo, é claro que existe apenas quando há necessidade dessa 
tutela, ou seja, quando o direito ou interesse não foi satisfeito como era devido, ou quan-
do foi contestado, reduzido à incerteza ou gravemente ameaçado” (LIEBMAN, Enrico 
Tullio. Manual, cit., p. 199). 
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pleiteante de solucionar o caso extrajudicialmente, como ocorre nos casos de 
ações condenatórias, mandamentais e executivas.

Pode -se, enfim, definir o interesse de agir como

l’esigenza, da un lato, che il ricorso all’organo giurisdizionale per la tutela dei 
propri diritti rappresenti l’estremo rimedio per il cittadino, onde esso sareb-
be ammissibile solo se il singolo non trovi nel terreno extraprocessuale altri 
mezzi per la soddisfazione del proprio diritto o il loro esperimento sia stato 
infruttuoso; dall’altro che scegliendosi tra i diversi mezzi predisposti dall’or-
dinamento giuridico, ci si debba servire di quello che assicuri la via più rapida, 
conveniente, economica.22

Nessa linha, o interesse de agir foi resumido, por Barbosa Moreira, no célebre 
binômio: a necessidade da tutela jurisdicional, isto é, a sua caracterização como 
único meio efetivo para o atendimento à pretensão da parte; e a utilidade da tute-
la jurisdicional, que significa a sua aptidão prática para a outorga do bem da vida 
pretendido pelo jurisdicionado.23

 22. ATTARDI, Aldo. L’interesse ad agire, cit., p. 204.
 23. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos 

civis. Tese de concurso para a docência livre de Direito Judiciário Civil na Faculdade de 
Direito da Universidade do Estado da Guanabara, 1968, p. 74 e ss. Ver também: BARBO-
SA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 16. ed. Rio de Janei-
ro: Forense, 2011. v. V. p. 298. A fórmula é bastante empregada, sendo, inclusive, 
acolhida ao se falar nas condições da ação penal, cf. BADARÓ, Gustavo Henrique. As 
condições da ação penal. In: ZUFELATO, Camilo; YARSHELL, Flávio Luiz. 40 anos da 
teoria geral do processo no Brasil. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 402 -404. Em sentido 
contrário, defendendo que a ideia de interesse -necessidade deve ser abandonada por ter 
sido forjada para o processo de conhecimento, reduzindo o conceito e tornando -o ina-
dequado para outros campos processuais, e por ter uma ligação com a lesão capaz de 
gerar confusão com o próprio mérito, além de ter em sua gênese um vínculo à noção de 
lide, que não serve para explicar toda e qualquer atividade jurisdicional, cf. CABRAL, 
Antonio do Passo. Despolarização do processo, legitimidade ad actum e zonas de inte-
resse: sobre a migração entre polos da demanda. In: ZUFELATO, Camilo; YARSHELL, 
Flávio Luiz (Org.). 40 anos da teoria geral do processo no Brasil – passado, presente e futu-
ro. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 71 -73. A crítica do processualista carioca, todavia, 
não nos parece correta: o interesse -necessidade não recebe, há muito, a formulação que 
lhe é imputada, tendo sido reconstruído para representar mais fielmente o fenômeno 
jurídico respectivo (sobre as mudanças históricas na noção de interesse de agir, vale 
conferir: FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Condições da ação – enfoque sobre o interesse 
de agir no processo civil brasileiro. São Paulo: Ed. RT, 2000. p. 78 -119). Além disso, ele é 
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A necessidade da intervenção jurisdicional significa a impossibilidade de al-
cançar a tutela do direito afirmado por outro meio. O interesse, no sentido da ne-
cessidade, é apurável através da causa de pedir, onde deve constar a alegação do 
fato que torna imprescindível a atuação judicial.24 Dessa forma, o interesse de 
agir é sempre apurável in concreto, e não é possível verificá -lo de modo abstrato, 
uma vez que decorre da avaliação da causa petendi.25 Igualmente, o interesse de 
agir é sempre secundário em relação ao direito material afirmado, pois decorre 
dele somado à proibição de autotutela, e também instrumental a ele, pois apenas 
existe para implementá -lo.26

A utilidade é o requisito por excelência do interesse de agir, que se faz presen-
te quando a medida judicial pleiteada puder trazer benefícios para aquele que a 
requer. Inclusive, há quem contemple neste requisito uma verdadeira síntese do 
interesse de agir, a ponto de afirmar que a

utilidade jurídica repele ações ajuizadas com abuso de direito ou com fins su-
balternos ou ilícitos e compreende, em seus graus, desde a necessária atuação 
do Judiciário no caso de determinadas ações constitutivas, até a inadequação 
do provimento ou procedimento postulados, tendo, por outro lado, a vanta-
gem de conectar o exercício do direito de ação com o princípio da economia 
processual, que veda a atuação inócua ou despicienda da jurisdição. Assim, 
independentemente da existência do direito veiculado na pretensão ou do 

de patente utilidade, servindo para explicar algumas situações em que a noção de utili-
dade do provimento não é capaz de fazer suficientemente, como, por exemplo, nos ca-
sos em que o sistema processual dispõe de meio mais econômico (ex.: mandado de 
segurança contra ato judicial do qual é possível interpor recurso, ou o recurso contra o 
mandado monitório, que é embargável; nesses casos, a medida judicial tem utilidade, 
pois seria, em tese, capaz de gerar o provimento desejado pela parte, porém não possui 
necessidade, uma vez que existe outro meio processual mais econômico capaz de garan-
tir a utilidade perseguida). Dessa forma, parece que, embora as noções de necessidade e 
utilidade devam ser constantemente revisitadas, como se faz nesse estudo, elas conti-
nuam sendo adequadas para, reformuladas, compor o conceito de interesse de agir.

 24. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Os elementos objetivos da demanda examinados 
à luz do contraditório. In: CRUZ E TUCCI, José Rogério; BEDAQUE, José Roberto dos 
Santos (Coord.). Causa de pedir e pedido no processo civil (questões polêmicas). São Paulo: 
Ed. RT, 2002. p. 28.

 25. DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação, cit., p. 278 -279.

 26. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005. v. 1. p. 206.
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acolhimento desta, a ação será inadmissível sempre que do exame da preten-
são se inferir uma atuação inútil da jurisdição.27

Há quem enxergue uma contraposição entre interesse -necessidade e interesse-
-utilidade. Nesse sentido, Antonio do Passo Cabral afirma que o interesse-
-necessidade, concebido primeiramente, era visto como inevitabilidade do 
processo, em uma “visão individualista”, enquanto o interesse -utilidade, o qual 
parece tratar de modo homogêneo com o interesse -adequação, é visto como uma 
evolução conceitual de influência tedesca, que realiza um “filtro de eficiência” da 
atividade processual, em uma “perspectiva utilitária”. Assim, na visão do proces-
sualista carioca, seria possível enxergar “um grande divisor de águas entre as 
concepções do interesse como necessidade ou como utilidade”.28

Há, também, quem enxergue no interesse de agir um terceiro elemento que o 
caracteriza: a adequação. A adequação seria de ordem procedimental, a significar 
o uso de instrumento hábil à proteção dos direitos alegados. A proposta foi reali-
zada, com base em doutrina estrangeira, pelo Prof. Cândido Rangel Dinamarco, 
conforme o qual a “imposição do requisito da adequação significa que o Estado 
condiciona ainda o exercício da atividade jurisdicional, em cada caso, à concreta 
correlação entre o provimento desejado e a situação desfavorável lamentada pelo 
demandante”.29

 27. ARMELIM, Donaldo. Ensaio sobre a legitimidade para agir no direito processual civil 
brasileiro. Dissertação de Mestrado – PUC -SP, São Paulo s/a, p. 86. Semelhantemente, 
afirmando que “o interesse de agir (ou interesse processual) reside na utilidade do pro-
vimento jurisdicional”: DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Pau-
lo: Malheiros, 2000. p. 402 -404. O autor, no entanto, acaba por mencionar a adequação 
e a necessidade como critérios para indicar a existência do interesse (p. 406 -407).

 28. CABRAL, Antonio do Passo. Despolarização do processo, legitimidade ad actum e zonas 
de interesse: sobre a migração entre polos da demanda. In: ZUFELATO, Camilo; YAR-
SHELL, Flávio Luiz (Org.). 40 anos da teoria geral do processo no Brasil – passado, presen-
te e futuro. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 56 -59.

 29. DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 
415. Continua o mestre paulista: “Dizer que a jurisdição é necessária em concreto não é 
dizer ainda qual espécie de processo se adapta à situação concreta, se cognitivo ou exe-
cutivo, se meramente declaratório, constitutivo ou condenatório. As situações em que 
alguém pode ser levado a necessitar da intervenção dos órgãos jurisdicionais são varia-
díssimas e por isso existem várias espécies de processo, de ação, de procedimento, de 
decisões definitivas – e cada uma dessas espécies destina -se apenas aos casos em que o 
legislador vê sua utilidade prática e, por outro lado, não considera injusta a sujeição da 
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O requisito da adequação seria o apuro de se

o exercício da função jurisdicional deve ficar condicionado, em cada caso, 
tanto à efetiva utilidade que o provimento desejado pelo autor possa ter para 
atingir o escopo de atuação da vontade concreta da lei, quanto à justiça da su-
jeição da parte contrária aos rigores de cada tipo de processo.30

A construção foi criticada duramente por José Carlos Barbosa Moreira, que 
examinou o trabalho do processualista paulista quando da sua defesa como tese 
de livre -docência. Naquela oportunidade, afirmou que

Aberra até o bom senso afirmar que uma pessoa não tem interesse em deter-
minada providência só porque se utilize da via inadequada. Pode inclusive 
acontecer que a própria escolha da via inadequada seja uma consequência do 
interesse particularmente intenso; se alguém requer a execução sem título, 
não será possível enxergar -se aí uma tentativa, ilegítima embora, de satisfazer 
interesse tão premente, aos olhos do titular, que lhe pareça incompatível com 
os incômodos e delongas da prévia cognição? Seria antes o caso de falar em 
excesso do que falta de interesse.31

Conquanto a dureza das palavras do professor carioca, no mérito afigura -se 
correta a sua crítica: a falta de pertinência do procedimento não se refere ao inte-
resse de agir, mas, de modo mais preciso, aos pressupostos processuais.32

Ressalte -se que, sendo as condições da ação um elemento ligado à admissibi-
lidade do processo, o interesse de agir deve ser avaliado nesta seara, o que exige 
o seu desprendimento do direito material. Ora, se o interesse de agir consiste na 
afirmação de uma situação jurídica carente de intervenção estatal, a apuração da 
efetiva existência dos elementos necessários para a configuração dessa situação 

parte contrária. Caso por caso, exige -se então a adequada correlação entre a situação 
antijurídica denunciada e a tutela jurisdicional requerida”.

 30. MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
p. 17.

 31. O trecho foi reproduzido pelo Prof. Dinamarco em sua obra, Execução civil, cit., p. 405-
-406, nota 109.

 32. Adotam esse entendimento: DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais e condições da 
ação, p. 286 -288. CABRAL, Antonio do Passo. Despolarização do processo, legitimida-
de ad actum e zonas de interesse: sobre a migração entre polos da demanda. In: ZUFE-
LATO, Camilo; YARSHELL, Flávio Luiz (Org.). 40 anos da teoria geral do processo no 
Brasil – passado, presente e futuro. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 74.
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jurídica é matéria pertinente ao mérito. Em outras palavras: a afirmação da situa-
ção jurídica protegida pelo direito é o que é relevante para constatar o interesse 
de agir, sendo a sua real existência questão de mérito.33

Não é incomum a confusão entre o interesse de agir e a legitimidade da parte. 
Isto porque, mais uma vez, é intuitivo que, para que alguém possa participar do 
processo, tenha interesse, tornando a apuração deste um critério de determina-
ção daquela exigência. Assim, cria -se uma falsa ligação entre os dois requisitos.34 
Todavia, enquanto a legitimidade é apurada de modo mais distante do litígio, 
pois toma em conta apenas a pertinência subjetiva do sujeito à situação jurídica 
substancial afirmada, o interesse refere -se à necessidade e utilidade do provi-
mento jurisdicional. É, enfim, possível ter interesse sem legitimidade – como, 
por exemplo, no caso em que um sujeito residente em um imóvel, porém sem ser 
seu proprietário, utiliza -se de uma ação petitória; e, igualmente, legitimidade 
sem interesse – como, por exemplo, na hipótese em que o titular de benefício pre-
videnciário demanda a concessão deste sem antes fazer requerimento adminis-
trativo. Não há de se confundir os dois requisitos.

O interesse de agir nas diversas fases e atos processuais levanta uma questão 
interessante. Há de se perceber que, embora os litigantes integrem formalmente 
o mesmo polo da ação, é bem possível que possuam interesses contrapostos, ao 
menos no que se refere a atos processuais específicos, pelo que é fundamental 

 33. “È chiaro, infatti, che – accettato il principio dell’autonomia del processo dal diritto 
sostanziale – l’esistenza del diritto soggettivo (o della pretesa) ad oggetto del processo in 
armonia colla definizione del processo come mezzo di attuazione o realizzazione o re-
integrazione del diritto sostanziale; mentre, coerentemente, si considera come oggetto 
del processo l’affermazione di un diritto soggettivo (o di una pretesa), e si attribuisce al 
processo il compito di verificare la fondezza di essa” (ATTARDI, Aldo. L’interesse ad 
agire. Padova: CEDAM, 1958. p. 52). O processualista italiano confirma a sua tese, após 
verificar que, nos casos em que a noção tradicional de interesse de agir foi utilizada, 
acabou por se proferir uma decisão quanto à existência ou inexistência do próprio di-
reito (p. 203 -204).

 34. A própria legislação acaba misturando a legitimidade ao interesse, ao mencionar “parte 
vencida”. Enquanto a ideia de que a parte é legítima está correta, a noção de sucumbên-
cia diz respeito ao interesse em recorrer. Na doutrina também, vê -se, por exemplo, que 
Carnelutti tratou do interesse recursal como uma subponto da legitimidade para recor-
rer (embora, sem dúvidas, a base de sua teoria centra -se na lide, que torna o próprio 
conceito de interesse de agir despiciendo na sua forma de conceber o direito processual, 
como esclarece noutra passagem de sua obra): CARNELUTTI, Francesco. Sistema de 
derecho procesal civil. Buenos Aires: Uteha, 1944. v. III. p. 641 -643.
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que o processo comporte, em sua estrutura, mecanismos capazes de funcionali-
zar o recebimento de atos e decisões de incidentes relativos a interesses contra-
postos de sujeitos que compõem o mesmo polo da relação processual. Isso se dá 
em várias hipóteses de intervenção de terceiros, na ação de consignação quando 
há dúvida quanto ao verdadeiro credor, nas ações coletivas com subgrupos com 
interesses diversos, em procedimentos concursais. Mais ainda,

se as dinâmicas interações da relação processual fazem de cada contexto si-
tuacional um específico ponto de interesses materiais diversos e cambiantes, 
devemos também, no estudo do interesse de agir, reduzir a esfera de análise 
para cada ato ou para ‘módulos’ e momentos processuais precisos, desvincu-
lando a abordagem do interesse -utilidade de uma imutável relação jurídica 
material, retratando uma realidade pré -processual que pode ter sido, em outro 
momento e no curso do processo, completamente alterada.35

Assim, a noção de interesses rigidamente contrapostos, de modo estático, de-
ve ser substituída por uma percepção do interesse que o permita cambiar em con-
formidade com a questão especificamente debatida no processo, e, ainda, em 
acompanhamento ao desenvolvimento do processo, que pode revelar ao sujeito 
que dele participa o melhor atendimento de seus interesses em uma posição que 
fora inicialmente combatida.36

Quanto à sua verificação pelo juiz, a análise do interesse de agir deve ser feita 
conforme o tempo da decisão. Dessa forma, se não havia interesse, mas ele veio a 
ocorrer antes de se proferir a decisão, o juiz deve considerá -lo presente; assim co-
mo, igualmente, caso no momento da propositura houvesse interesse, mas, por 
conta de fato superveniente, ele deixou de existir, o processo deve ser extinto sem 
resolução do mérito por falta de interesse de agir.37

 35. CABRAL, Antonio do Passo. Despolarização do processo, legitimidade ad actum e zonas 
de interesse: sobre a migração entre polos da demanda. In: ZUFELATO, Camilo; 
YARSHELL, Flávio Luiz (Org.). 40 anos da teoria geral do processo no Brasil – passado, 
presente e futuro. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 75.

 36. Sobre o tema, é essencial a seguinte pesquisa e proposta compreensiva: CABRAL, Anto-
nio do Passo. Despolarização do processo, legitimidade ad actum e zonas de interesse: 
sobre a migração entre polos da demanda. In: ZUFELATO, Camilo; YARSHELL, Flávio 
Luiz (org.). 40 anos da teoria geral do processo no Brasil – passado, presente e futuro. São 
Paulo: Malheiros, 2013. esp. p. 60 -67.

 37. BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 36.
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Existe posicionamento no sentido de que o uso abusivo da ação ou o desvio 
de sua função gerariam a falta de interesse processual, visto que essas ações não 
produziriam um resultado útil, especialmente sob a ótica do Estado.38 No entan-
to, isso não parece correto. É que o fato de haver abuso ou desvio gera, conforme 
o direito positivo, consequências específicas. O uso abusivo da ação ou da defesa 
é ilícito processual, que caracteriza a litigância de má -fé (art. 80 do CPC). Já a uti-
lização da ação de modo simulado ou com desvio de finalidade, gera o dever de o 
juiz proferir decisão que impeça os objetivos das partes, bem como a multa por 
litigância de má -fé (art. 142). Finalmente, a categoria interesse refere -se à ação 
ou à defesa – na verdade, pode ser estendida a qualquer ato processual –, pelo que 
não é adequado falar em interesse estatal, ao menos quando este for parte no pro-
cesso ou incidente; realmente, o interesse é categoria pertinente à situação das 
partes, não sendo adequado transpô -lo para o Estado -juiz em detrimento daque-
le que postula.

3. inteResse ReCuRsal

A sistemática processual dispõe aos litigantes, além de a outros sujeitos, a 
possibilidade de pleitear a anulação ou revisão da decisão.39 O direito ao recur-
so é garantido como meio juridicamente idôneo para o desfazimento ou a alte-
ração do ato judicial atacado, prolongando a mesma relação processual onde 
proferido o ato decisório objeto de impugnação.40 O uso do recurso deflagra 
uma nova fase procedimental, que tem seu próprio mérito – o acerto da decisão 

 38. FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Condições da ação – enfoque sobre o interesse de agir 
no processo civil brasileiro. São Paulo: Ed. RT, 2000. p. 102 -103.

 39. Essa possibilidade, no entanto, nem sempre é garantida pelo sistema processual. Sen-
do o duplo grau de jurisdição um princípio, e justamente por isso, é possível a sua 
ponderação, de modo que, diante da proteção de outro valor juridicamente relevante, 
é viável que o legislador extirpe essa possibilidade de revisão pontualmente. Sobre o 
princípio do duplo grau, com atenção para a diferenciação entre princípios e regras, 
conferir: MARCATO, Ana Cândida Menezes. Considerações sobre o princípio do du-
plo grau. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Teoria geral do processo – Panorama doutriná-
rio mundial. Salvador: JusPodivm, 2010. p. 45 -66. Ver também: LASPRO, Oreste 
Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Ed. RT, 
1995. passim.

 40. ARRUDA ALVIM. Anotações sobre a teoria geral dos recursos. In: ARRUDA ALVIM 
WAMBIER, Teresa; NERY JR., Nelson (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos 
cíveis de acordo com a Lei 9.756/1998. São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 84 -85.
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impugnada ou a correção do procedimento que lhe deflagrou –, e, igualmente, 
seus próprios requisitos de admissibilidade, dentre os quais se destaca o inte-
resse no uso do recurso.41

O interesse recursal é a aplicação do interesse de agir ao recurso.42 Por conse-
guinte, é um requisito de admissibilidade recursal que exige a necessidade e a uti-
lidade do recurso para o recorrente.43 O recurso precisa ser necessário, no sentido 
de não haver outro meio para o atingimento do fim pretendido, e útil, ou seja, ca-
paz de propiciar um resultado prático mais benéfico ao recorrente.44 Assim, o in-
teresse recursal não serve tanto a justificar o uso da impugnação, mas, sim, 
primordialmente, a delimitar o seu campo de exercício, demarcando o que pode 
servir para deflagrar a tutela jurisdicional em grau recursal.45

 41. GIUDICEANDREA, Nicola. Le impugnazioni civili. Milano: Giuffrè, 1952. v. 1. p. 116 -117.
 42. NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Ed. RT, 2004. p. 315. Em 

sentido contrário: LANCELLOTTI, Franco. Premesse alla definizione della soccom-
benza come requisito di legittimazione alle impugnative di parte. Studi in onore di Enri-
co Tullio Liebman. Milano: Giuffrè, 1979. v. 3. p. 1937. Todavia, o processualista italiano 
adota esse entendimento por enxergar o interesse como prejuízo material.

 43. Há posicionamento doutrinário que aponta no interesse em recorrer não apenas carac-
terísticas das posições jurídicas partes, mas soma -as ao “interesse” do próprio Estado, 
tanto em resolver o conflito e fazê -lo de modo justo e conforme o direito, cf. PROVIN-
CIALI, Renzo. Delle impugnazioni in generale. Napoli: Morano, 1962. p. 143 -145. A 
posição do autor, demasiadamente publicista, não é adequada: a uma, porque não se 
pode medir uma situação jurídica de um sujeito através da posição doutro; a duas, por-
que o interesse estatal na resolução justa é de difícil aferição, dando apenas ensejo a ar-
bitrariedades no não conhecimento de recursos; a três, com essa intromissão do 
interesse público em um direito privado, amplamente conferido aos jurisdicionados, 
acaba -se por jogar um elemento do mérito dos recursos (aplicação correta do direito 
pela decisão impugnada) em sua admissibilidade.

 44. “A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver, no binômio utilidade 
+ necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada, necessidade da via que se esco-
lhe para obter a providência. O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de 
dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do 
recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do 
ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe 
seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem” (BARBOSA MOREIRA, José 
Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 298). Seguindo o processualista 
carioca: DINAMARCO, Cândido Rangel. Interesse recursal. Fundamentos do processo 
civil moderno. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. t. II. p. 1151 -1152. ASSIS, Araken de. 
Doutrina e prática do processo civil contemporâneo. São Paulo: Ed. RT, 2001. p. 310.

 45. PROVINCIALI, Renzo. Delle impugnazioni in generale. Napoli: Morano, 1962. p. 151.
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A aferição do interesse, no sentido de necessidade, tem ligação com o ofereci-
mento de outros meios mais econômicos para combater a medida judicial. Caso 
o sistema processual forneça algum meio específico e mais econômico para com-
bater a decisão, o recurso torna -se desnecessário. Mais precisamente, o recurso, 
embora não seja “imprescindível”, deve ser o meio mais econômico, como “via 
mais direta e cômoda e menos dispendiosa para arredar os efeitos do pronuncia-
mento”.46 É exatamente o caso do recurso contra a decisão que determina a expe-
dição do mandado monitório, ao qual falta interesse justamente porque os 
embargos monitórios tanto suspendem a eficácia do mandado como são aptos a 
desfazê -lo.47 O mesmo ocorre, outrossim, no recurso interposto contra a decisão 
que determina a citação no processo executivo, uma vez que é possível impugnar 
a higidez da pretensão nele veiculada por outro meio – impugnação, embargos à 
execução ou exceção de pré -executividade. Sucede algo semelhante, outrossim, 
com a impugnação por recurso adesivo que visa à análise de causa de pedir rejei-
tada na sentença, já que a profundidade do efeito devolutivo já serve ao propósi-
to de colocá -la em exame pelo tribunal.48

O recurso será útil quando for capaz de entregar um resultado melhor para o 
recorrente do que aquele constante da decisão impugnada. A utilidade, portanto, 
deve ser aferida em uma avaliação do recurso em si, como meio capaz de poten-
cializar a tutela concedida, implementando -a em favor do recorrente, bem como 
avaliando as possibilidades decisórias que são ensejadas por sua interposição.49

 46. ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008. p. 168.
 47. DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13. 

ed. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 116.
 48. ASSIS, Araken de. Doutrina e prática do processo civil contemporâneo. São Paulo: Ed. RT, 

2001. p. 313.
 49. Há algumas linhas dedicadas à noção de interesse como a aptidão do recurso de refor-

mar, diante da inexistência de impugnação a todos os fundamentos autônomos e sufi-
cientes da decisão – o que coloca o interesse recursal muito perto da dialeticidade. 
Nesse sentido, vê -se tanto o entendimento de que basta o pedido recursal impugnando 
o capítulo decisório, que, quanto a este, todas as razões já esposadas no trâmite recursal 
seriam devolvidas ao órgão jurisdicional ad quem, como, em sentido oposto, que falta 
interesse recursal ao recorrente que, ao impugnar a decisão, deixa de atacar algum de 
seus fundamentos. Defendendo o primeiro entendimento: CINTRA, Antonio Carlos 
Araújo. Sobre os limites objetivos da apelação. São Paulo, 1986. p. 71 -72. No segundo 
sentido: OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lopes de. Apelação no direito processual civil. São 
Paulo: Ed. RT, 2009. p. 126. Há, noutro giro, quem defenda que a profundidade do efei-
to devolutivo realize a devolução das questões não impugnadas relativas ao capítulo 
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Na verdade, a noção de utilidade marca o recurso por duas perspectivas. Ini-
cialmente, pode ser vista pela ótica retrospectiva, ou sucumbencial, consoante a 
qual o recurso será útil sempre que a parte recorrente tiver sucumbido na deci-
são.50 Esse modo de ver o interesse recursal, portanto, coloca -o como o resultado 
de um cálculo que contrapõe o pedido ao dispositivo sentencial. A noção do in-
teresse recursal a partir da sucumbência é tradicional e amplamente acolhida na 
doutrina italiana e nacional.51 Aliás, o próprio Código de Processo Civil segue 

impugnado, mas a fundamentação do recurso é requisito essencial à sua admissibilida-
de, porém por conta da dialeticidade: APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e 
seus efeitos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 112 -115. Este último entendimento é o mais 
adequado: por conta do efeito devolutivo, realmente as demais questões suscitadas se-
rão devolvidas ao tribunal, desde que relativas ao capítulo impugnado; a ausência de 
razões suficientes no recurso gera a falta de dialeticidade, ou seja, o diálogo adequado 
com os fundamentos da decisão, o que não quer dizer a desnecessidade do recurso ou 
sua inutilidade, pois a reforma do capítulo decisório impugnado continuaria a levar o 
recorrente a uma situação mais favorável.

 50. Nesse sentido: “Si consideri infatti che la soccombenza contrassegna la posizione di una 
parte rispetto alla sentenza, di quella parte, cioè, la cui pretesa è disconosciuta dalla 
sentenza e alla quale questa nuoce; e che il principio della soccombenza stabilisce che 
solo la parte che trova in quella posizione ha il potere di gravame: di modo che la soccom-
benza opera come criterio discretivo tra le parti per l’attribuzione del potere di gravame. 
Non ci sembra dubbio, allora, che la norma che statuisce il principio in questione rien-
tri tra le norme che, in quanto regolano un atto sotto il profilo della posizione di un 
soggetto rispetto ad altri soggetti, determinano cioè a quale soggetto spetti il potere che 
in quell’atto si esplicherà, disciplinano la legittimazione”. E, em seguida, conclui com 
uma posição peculiar: “Si deve, quindi, ritenere che la soccombenza è fatto costitutivo 
della legittimazione ad impugnare” (ATTARDI, Aldo. L’interesse ad agire. Padova: CE-
DAM, 1958. p. 292 -293). Igualmente, apontando a sucumbência (prejuízo) como cri-
tério para a admissibilidade recursal: GIUDICEANDREA, Nicola. Le impugnazioni 
civili. Milano: Giuffrè, 1952. v. 1. p. 167. PROVINCIALI, Renzo. Delle impugnazioni in 
generale. Napoli: Morano, 1962. p. 144. ARRUDA ALVIM. Anotações sobre a teoria geral 
dos recursos. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; NERY JR., Nelson (Coord.). As-
pectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis de acordo com a Lei 9.756/1998. São Paulo: Ed. 
RT, 1999. p. 79.

 51. PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile. 5. ed. Napoli: Jovene, 2010. 
p. 452. É muito precisa a crítica que aponta na noção de sucumbência uma ambiguidade 
intensa, levando a sua definição, tanto na doutrina como na jurisprudência, de modos 
inclusive antagônicos, cf. LANCELLOTTI, Franco. Premesse alla definizione della soc-
combenza come requisito di legittimazione alle impugnative di parte. Studi in onore di 
Enrico Tullio Liebman. Milano: Giuffrè, 1979. v. 3. p. 1913 -1920.
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esta linha ao apontar a “parte vencida” como a legitimada para interpor recurso 
(art. 996).52

Essa perspectiva, embora muito proveitosa normalmente, revela -se insufi-
ciente para todo e qualquer caso, pois há hipóteses em que o recorrente, ainda 
que tenha sido vitorioso, pode conseguir uma vantagem real com a interposição 
do recurso. Isso se dá, por exemplo, nos casos de pedidos implícitos, que, embo-
ra não constem na petição inicial e apesar da vitória do autor, podem ser exigidos 
em recurso contra decisão que deixou de fixá -los.53 Igualmente, pelo critério da 
sucumbência formal não se explica o interesse em recorrer do Ministério Público 
ou do terceiro interessado.54 Também é mencionado com o mesmo ensejo os ca-
sos de cumulação de pedidos subsidiária, quando, acolhido o pedido subsidiário, 
embora o autor seja vencedor, ele possui interesse em recorrer para que seja jul-
gado procedente o pedido principal.55 Realmente, o interesse em recorrer, no 
sentido da utilidade do recurso, deve ser avaliado mediante a possibilidade deci-
sória que o recurso enseja, apurando -se as vantagens que dele podem decorrer, e 
não uma contraposição entre o pedido e a decisão, ótica que não permite uma 
tratativa adequada de várias situações.56

Por isso, a doutrina aponta também o prisma prospectivo da utilidade do re-
curso, consoante o qual se aduz haver interesse em todo recurso capaz de 

 52. JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015. 
p. 138. 

 53. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos 
civis, cit., p. 76.

 54. Assim: ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008. p. 159. JOR-
GE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7. ed. São Paulo: ED. RT, 2015. p. 141. 
Sobre o interesse em recorrer do MP, assumindo o peculiar posicionamento de que não se 
trata de um requisito de admissibilidade para o Parquet quando atuar como fiscal do orde-
namento jurídico: NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Ed. RT, 
2004. p. 322 -329. Não se pode concordar com esta concepção, uma vez que se trata de 
requisito de admissibilidade dos recursos, a qualidade pessoal não é distinção suficiente 
para afastá -lo, devendo o recorrente, seja quem for, demonstrar que o recurso é útil e ne-
cessário para os fins que busca proteger. Também sobre o interesse recursal do MP, conferir 
interessante parecer em: DINAMARCO, Cândido Rangel. Interesse recursal. Fundamentos 
do processo civil moderno. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. t. II. p. 1151 -1156.

 55. CRUZ E TUCCI, José Rogério. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Sa-
raiva, 2016. p. 105.

 56. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 16. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2011. v. V. p. 299.
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garantir uma vantagem prática ao recorrente, tomando como parâmetro uma 
comparação entre o pedido do recurso e a decisão judicial combatida.57 A impug-
nação da decisão parte de uma valoração de negatividade dela, com o escopo de 
sua eliminação como ato jurídico ou sua substituição por outro favorável.58 A es-
sa noção se deu o nome de sucumbência material, consoante a qual se afirma exis-
tente o interesse recursal quando houver “possibilidade de se obter uma decisão 
diversa e mais favorável do que aquela proferida”.59

A grande questão está aí.

Muito embora a ciência processual tenha avançado na conceituação do inte-
resse recursal, tornando -a mais precisa e fiel ao fenômeno jurídico que busca des-
crever, o conceito refere -se, invariavelmente, ao dispositivo da decisão, isto é, ao 
que é efetivamente decidido, deixando de lado qualquer elemento decisório que 
seja pertinente à fundamentação. Em outras palavras, normalmente, tem -se como 
útil, unicamente, o recurso que impugna o dispositivo. Isto porque seria desne-
cessário combater fundamentos: consoante dispõe o próprio CPC/2015, os fun-
damentos não fazem coisa julgada. Ora, não havendo imutabilidade das razões de 

 57. Já nesse sentido: SEABRA FAGUNDES, M. Dos recursos ordinários em matéria civil. Rio 
de Janeiro: Forense, 1946. p. 31. 

 58. LANCELLOTTI, Franco. Premesse alla definizione della soccombenza come requisito 
di legittimazione alle impugnative di parte. Studi in onore di Enrico Tullio Liebman. Mi-
lano: Giuffrè, 1979. v. 3. p. 1950.

 59. JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 
138. Vale destacar que a noção utilizada pelo processualista capixaba foi construída por 
Laura Salvaneschi, em monografia intitulada L’interesse ad impugnare. De modo seme-
lhante, porém sem se referir à noção de sucumbência material: DIDIER JR., Fredie; 
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13. ed. Salvador: Jus-
Podivm, 2016. p. 115 -116. Esse critério é, na verdade, amplamente aceito na doutrina, 
conquanto exista alguma diferença terminológica. Além dos autores já citados, também 
defendem o critério do proveito do recurso (ou prospectivo, ou, ainda, sucumbência 
material): NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Ed. RT, 2004. p. 
315 -318. ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008. p. 162-
-163. APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2007. p. 22. OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lopes de. Apelação no direito processual 
civil. São Paulo: Ed. RT, 2009. p. 122. LIMA, Patrícia Carla de Deus. Sobre a possibilida-
de de interposição de recurso pela parte vencedora que sofreu cerceamento de defesa: 
algumas reflexões. In: NERY JR., Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (Coord.). 
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: Ed. RT, 2006. v. 
10. p. 347 -350.
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decidir, elas poderiam ser amplamente debatidas em qualquer processo subsequente, 
pelo que seria um completo desperdício de atividade jurisdicional dedicar um proce-
dimento centrado em seu reexame.

Uma exceção à impossibilidade de impugnar fundamentos, constantemente 
invocada em doutrina, seria a possibilidade de o réu recorrer da decisão que ex-
tinguiu o processo sem resolução de mérito, com o fito de conseguir uma decisão 
que resolva o mérito pela improcedência da ação. Aqui, no entanto, a lição não 
passa de um erro de perspectiva: embora, certamente, o recurso do réu contra a 
decisão que extingue o processo sem resolução de mérito modifique a fundamen-
tação, ele é dedicado a impugnar o dispositivo decisório; ora, não há dúvidas de 
que a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito contém, em seu 
dispositivo, a decretação de extinção da relação processual, sob algum dos funda-
mentos dispostos no art. 485 do CPC, enquanto a decisão de improcedência, em 
seu dispositivo, possui um enunciado acerca da existência ou inexistência da re-
lação jurídica deduzida em juízo. Portanto, é palmar que se tratam de enunciado 
diverso o constante do dispositivo da decisão impugnada em relação àquele que 
o réu pretende com o recurso interposto. O fato de o resultado prático ser, em 
uma redução bastante simplista, a vitória do réu em ambas as decisões – a que ex-
tingue o processo sem resolução do mérito e a que julga improcedente – não elide 
a clara distinção de conteúdo, não só na fundamentação, mas, também, e sobre-
tudo, no dispositivo decisório – fator caracterizador do interesse em recorrer. 
Desse modo, não se trata de exceção à impossibilidade de recorrer contra funda-
mento decisório, mas, sim, uma exceção à impossibilidade de o vencedor mani-
festar recurso.

São comuns as afirmativas, por exemplo, no sentido de que, o interesse no re-
curso “deve ser aferido em função da conclusão – parte dispositiva – da sentença 
e não de seus fundamentos, eis que somente aquela é que fica coberta pela coisa 
julgada”.60 Diz -se, igualmente, que inexiste “interesse no mero reexame das ra-

 60. JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.  
p. 142. Afirmou -se, peremptoriamente, a partir desses dados sistêmicos, que existe 
“estreito e relevante vínculo entre a utilidade, elemento do interesse recursal, e a disci-
plina dos limites objetivos da coisa julgada. Inexistindo indiscutibilidade – atributo da 
eficácia de coisa julgada – no que tange aos motivos (art. 469, I) e às questões prejudi-
ciais (art. 469, III), em que pese sua resolução incidental, exceto pedida a declaração 
incidente (art. 325), elimina -se a utilidade do novo pronunciamento” (ASSIS, Araken 
de. Manual dos recursos. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008. p. 164). Ver também: GIUDI-
CEANDREA, Nicola. Le impugnazioni civili. Milano: Giuffrè, 1952. v. 1. p. 167.  
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zões de decidir, por exemplo, para substituir fundamento da sentença por argu-
mento que a parte preferia que desse suporte ao julgado”.61 No máximo, 
admite -se o recurso contra fundamentação no caso em que a deficiência dela leve 
a algum vício (como no caso dos embargos de declaração), ou, então, quando a 
modificação da fundamentação resulte em formação da coisa julgada, como se dá 
no emblemático caso do recurso contra ação popular julgada improcedente por 
falta de prova.62

Portanto, a noção de interesse recursal acabou amalgamada com uma visão 
que sobrepõe o valor da coisa julgada sobre o de outras questões, colocando -a co-
mo filtro jurídico capaz de expelir critérios diversos – morais ou econômicos –, a 
impedir debates em sede de recurso que não guardassem estrita relação com os 
limites objetivos da res judicata, eis que sem qualquer aptidão para se tornarem 
imutáveis.63 Nessa lógica, normativista, o que não servir ao eterno não é útil.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 16. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2011. v. V. p. 302. SEABRA FAGUNDES, M. Dos recursos ordinários 
em matéria civil. Rio de Janeiro: Forense, 1946. p. 32. CINTRA, Antonio Carlos Araújo. 
Sobre os limites objetivos da apelação. São Paulo, 1986. p. 67 -68. De modo semelhante, 
porém não idêntico, Pontes de Miranda afirma que “O interesse para recorrer supõe a 
ligação à relação jurídica que está em causa” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Ca-
valcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. t. 
VII. p. 56); o que, de todo modo, acaba por ligar o recurso ao dispositivo. Semelhante-
mente, ligando o interesse recursal à modificação do acolhimento ou não da pretensão 
deduzida em juízo: PROVINCIALI, Renzo. Delle impugnazioni in generale. Napoli: Mo-
rano, 1962. p. 151.

 61. BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: 
Saraiva, 2016. t. XX. p. 41. No mesmo sentido: LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di 
diritto processuale civile. 4. ed. Milano: Giuffrè, 1981. v. 2. p. 265. OLIVEIRA, Gleydson 
Kleber Lopes de. Apelação no direito processual civil. São Paulo: Ed. RT, 2009. p. 121. 
APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A apelação e seus efeitos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2007. p. 22 -23.

 62. Nesse sentido: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo 
Civil, cit., p. 301. NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Ed. RT, 
2004. p. 319. ASSIS, Araken de. Doutrina e prática do processo civil contemporâneo. São 
Paulo: Ed. RT, 2001. p. 311. BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao Código 
de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. t. XX. p. 41.

 63. É significativa a seguinte passagem: “Há julgados comprovando que as partes, frequen-
temente, avaliam mal o alcance do pronunciamento e interpõem recursos sem a mínima 
reflexão prévia. É o caso de alguém que pretenda o reconhecimento de sua ilegitimida-
de, embora a sentença haja rejeitado o pedido. É também dos que, vencedores no juízo 
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Em suma, pode -se afirmar que o interesse recursal foi construído como pres-
suposto ligado ao dictum do ato jurisdicional, objeto da coisa julgada.64

A já questionável construção do conceito, todavia, tornou -se amplamente in-
suficiente, inclusive por conta de modificações no campo jurídico processual. 
São a essas modificações que se dedicam as próximas linhas, com o intuito de de-
monstrar que o próprio ordenamento jurídico outorga grande relevância aos 
fundamentos da decisão, de modo que não há como sustentar, ao menos de modo 
condizente com o devido processo legal, que não há interesse no recurso que bus-
que exclusivamente alterá -la.

Antes de prosseguir, cabe uma digressão sobre algumas situações específicas 
ligadas ao interesse de agir que podem ser vislumbradas no CPC/2015.

O CPC/2015, no ponto, trouxe uma interessante previsão de recurso exercido 
mediante contrarrazões à apelação. A previsão, constante no art. 1.009, § 1º, per-
mite que, em sede de apelação ou contrarrazões de apelação, sejam impugnadas 
decisões interlocutórias não preclusas, sendo possível recurso, inclusive, em que 
o vitorioso na sentença impugne decisões interlocutórias proferidas a seu desfa-
vor durante o iter processual. Todavia, é evidente que não há interesse na análise 
dessa impugnação de modo principal ou, mesmo, inicial. É dizer, o sujeito que 
impugna a interlocutória em contrarrazões não quer a anulação da sentença – 
obviamente, pois ela foi proferida ao seu favor. No entanto, diante do risco de que 
a apelação de seu adversário o sujeite a uma situação desfavorável, e com a pre-
clusão da oportunidade de recorrer de decisões interlocutórias não impugnáveis 

de mérito, pedem a pronúncia da carência de ação e da existência de coisa julgada. Ne-
nhuma utilidade há na reforma desses atos decisórios, mercê do benefício derivado da 
autoridade da coisa julgada, e, conseguintemente, inexiste interesse em recorrer” (AS-
SIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008. p. 162). Conquanto 
a lição esteja correta para a maioria dos casos, é de se refletir quanto ao seu alcance para 
a formação do precedente: pode ser que à parte interesse o entendimento de que é parte 
ilegítima para tal tipo de demanda, muito mais do que se entenda, naquele caso especí-
fico, que não se preencheram os requisitos para a sua responsabilidade. Logo, é eviden-
te que haveria um proveito maior no pronunciamento de sua ilegitimidade, na medida 
em que seria argumento extensível a muitas outras demandas, enquanto a decisão de 
mérito, ainda que capaz de propiciar a coisa julgada e um resultado melhor para aquela 
específica demanda, não seria o resultado mais útil em uma perspectiva macro da situa-
ção do recorrente. 

 64. LANCELLOTTI, Franco. Premesse alla definizione della soccombenza come requisito 
di legittimazione alle impugnative di parte, cit., p. 1938 -1939.
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por agravo de instrumento, ver -se -ia o antes vitorioso em uma situação compli-
cada, em que um de seus maiores trunfos para conseguir uma nova decisão, pos-
sivelmente acolhedora de sua pretensão, teria sido descartado sumariamente. 
Para proteger esse tipo de situação, o sistema recursal possibilitou o recurso me-
diante contrarrazões, ou seja, a veiculação de um verdadeiro recurso que tem por 
instrumento as contrarrazões.65 Nessa forma de impugnação peculiar, o interesse 
recursal é eventual. Mais precisamente, nesse caso, o interesse recursal é condicio-
nado, isto é, ele apenas se fará presente caso a decisão impugnada seja reformada, 
ou seja, na hipótese de provimento do apelo.66

Conquanto a regra em questão refira -se à apelação, ela deve ser aplicada 
igualmente ao agravo de instrumento, quando se tratar de recurso contra deci-
são de mérito (art. 1.015, II, do CPC). Havendo agravo de instrumento contra 
decisão de mérito, caso haja alguma decisão interlocutória contrária ao recorrido 

 65. CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Apelação contra decisão interlo-
cutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor: 
duas novidades do CPC/2015. In: MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, 
Alexandre (Org.). Coleção novo CPC, Doutrina Selecionada, v. 6 – Processo nos tribunais 
e meios de impugnação às decisões judiciais. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 774-
-780. Os processualistas consignam que se trata de recurso subordinado, tal e qual o re-
curso adesivo, e também condicionado, nos seguintes termos: “A apelação do vencedor, 
prevista no § 1º do art. 1.009, segue a mesma lógica – do recurso adesivo –: ela somente 
se justifica se a apelação do vencido for provida. Bem pensadas as coisas, também pode 
ser considera uma apelação cruzada: enquanto a apelação do vencido impugna a senten-
ça, a apelação do vencedor impugna uma decisão interlocutória” (p. 779). Embora haja 
certa controvérsia quanto à percepção exposta das contrarrazões como recurso, ela pa-
rece ser a mais exata para a compreensão do fenômeno. Perceba -se, se o recurso é tido 
como “referito ad un provvedimento, allude a reclami o ‘gravami’ contro di esso, i quali, 
muovendo da una doglianza circa il suo tenore o il suo contenuto, concludono con 
un’istanza di dichiarazione di nullità, di annullamento, di rinnovazione o di modifica-
zione (riforma, reformatio)” (REDENTI, Enrico. Diritto processuale civile. 4. ed. Milano: 
Giuffrè, 1997. p. 356); é certo que é exatamente o que ocorre na impugnação mediante 
recursos, sendo analiticamente inconsistente entendimento que impute a este mecanis-
mo outra natureza.

 66. Já defendia o recurso adesivo condicionado sob a égide do CPC/1973: SILVA, Ovídio A. 
Baptista da. Curso de processo civil. 6. ed. São Paulo: Ed. RT, 2002. p. 465 -466. LIMA, 
Patrícia Carla de Deus. Sobre a possibilidade de interposição de recurso pela parte ven-
cedora que sofreu cerceamento de defesa: algumas reflexões. In: NERY JR., Nelson; 
ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos 
cíveis e assuntos afins. São Paulo: Ed. RT, 2006. v. 10. p. 367 -373.
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relacionada ao objeto da decisão agravada, ele deve impugná -la de modo condi-
cionado em contrarrazões. Não o fazendo, há a preclusão. Inclusive, caso deixe de 
fazê -lo ao contrarrazoar o agravo de instrumento para realizar a impugnação ape-
nas na apelação ou em contrarrazões à apelação, caso o agravo de instrumento já 
tenha sido decidido e ocorrido o trânsito em julgado, há a formação da coisa jul-
gada material com sua eficácia preclusiva, tornando impossível de se conhecer da 
questão com a finalidade de desfazer a decisão interlocutória parcial de mérito.

Além disso, o CPC instituiu a coisa julgada sobre questões prejudiciais, na 
forma do art. 503, § 1º. Nesta hipótese, os limites objetivos da coisa julgada são 
estendidos, de modo a alcançar a solução da questão prejudicial constante da 
fundamentação do decisum, desde que se trate de resolução que condicione a so-
lução do mérito, que tenha havido contraditório prévio e efetivo, excluindo -se 
sua incidência nos casos de revelia, que o juízo tenha competência absoluta para 
decidir a questão prejudicial como principal e que se trate de procedimento em 
que não existam restrições probatórias ou cognitivas que tolham a análise da 
questão prejudicial. Quando for possível a extensão da coisa julgada às questões 
prejudiciais, é de se permitir o recurso voltado para a impugnação de sua resolu-
ção, inclusive como objeto exclusivo do recurso, configurando -se mais uma hi-
pótese de recurso contra fundamentação – embora perceptivelmente ligada às 
razões autorizadoras clássicas, qual seja, os limites objetivos da coisa julgada.

4. os impaCtos dos pReCedentes na deFinição do inteResse ReCuRsal 
no atual sistema pRoCessual

4.1. Algumas linhas sobre os precedentes judiciais e a sua regulação pelo 
CPC/2015

Precedente é um conceito de Teoria Geral do Direito, ligado especialmente ao 
tratamento das fontes normativas.67 A argumentação a partir dos precedentes é 
representada, basicamente, da seguinte forma: o tratamento anterior do aconte-
cimento X da forma Y constitui uma razão para que fatos similares a X, caso ocor-

 67. Similarmente: DIDIER JR., Fredie. Sobre a teoria geral do processo, essa desconhecida. 
Salvador: JusPodivm, 2012. p. 162 -164. Sobre os conceitos de teoria geral do direito: 
STERNBERG, Theodor. Introducción a la ciencia del derecho. 2. ed. Barcelona: Labor, 
1940. p. 213. AFTALIÓN, Enrique R.; OLANO, Fernando García; VILANOVA, José. 
Introducción al derecho. Buenos Aires: El Ateneo, 1956. t. I. p. 107. 
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ram, sejam tratados também da forma Y.68 Decidir que algo deve ser feito da 
mesma forma que fora feito anteriormente em uma situação semelhante tem fun-
damento em razões de igualdade, eficiência e imparcialidade.69

Para o Direito, os precedentes, mais propriamente os judiciais,70 são “resolu-
ções em que a mesma questão jurídica, sobre a qual há que decidir novamente, já 
foi resolvida uma vez por um tribunal noutro caso”.71 São, do ponto de vista prá-
tico, decisões anteriores que servem como ponto de partida ou modelo para as 
decisões subsequentes.72 Nesse sentido, o precedente judicial abarca toda a deci-
são – relatório, fundamentos e dispositivo –, não discriminando as parcelas mais 
importantes para a concretização do direito. Precedente, aqui, é o mesmo que 
“decisão precedente” e tem um inegável aspecto relacional, na medida em que só 
pode ser aplicado quando há casos análogos.73

Destarte, em um primeiro sentido, o amplo, aproximado ao significado de 
“caso” – abarcando todo o ato decisório –, precedente é fonte do direito;74 ou seja, 

 68. Cf. SCHAUER, Frederick. Precedent, cit., p. 571. Da mesma forma: DUXBURY, Neil. The 
nature and authority of precedent, cit., p. 1 -2.

 69. Nesse sentido: MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the rule of law. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2005. p. 143. Na teoria da argumentação destaca -se o precedente judicial 
como corolário da universalidade, representada juridicamente especialmente pela 
igualdade, cf. ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, cit., p. 265. 

 70. Sobre a importância de precedentes não judiciais para o direito, nomeadamente aqueles 
advindos da atuação do Executivo, ver: FARBER, Daniel A. The rule of law and the law 
of precedents. Minnesota Law Review, v. 90, 2006. p. 1184 -1186. GERHARDT, Michael. 
The power of precedent. Oxford: Oxford University Press, 2008. p. 111 -146. 

 71. LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 5. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 
2009. p. 611. 

 72. MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert. Interpreting precedents, cit., p. 1. 
 73. BANKOWSKI, Zenon; MACCORMICK, Neil; MARSHALL, Geoffrey. Precedent in the 

United Kingdom. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (Ed.). Interpreting 
precedents. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, 1997. p. 323. Aproximadamente: CRUZ E 
TUCCI, José Rogério. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Ed. RT, 2004. 
p. 11 -12. TARUFFO, Michele; LA TORRE, Massimo. Precedent in Italy. In: MACCOR-
MICK, Neil; SUMMERS, Robert. Interpreting precedents. Aldershot: Ashgate/Dart-
mouth, 1997. p. 151. O fato de um precedente, entretanto, não possuir caso análogo não 
o exclui como fonte, apenas torna impossível sua aplicação. Nesse sentido: MUÑOZ, 
Martin Orozco. La creación judicial del derecho y el precedente vinculante. Navarra: 
Arazandi -Thomson Reuters, 2011. p. 32.

 74. “As fontes do Direito põem normas jurídicas. A norma jurídica é, pois, conteúdo da 
fonte de Direito por ela enunciada, a fim de determinar seja obrigatória, proibida ou 
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é fato jurídico continente de uma norma jurídica.75 É dizer, a partir do preceden-
te, através do trabalho dos juízes subsequentes, dar -se -á uma norma geral. Dessa 
forma, precedente é continente, é forma e não se confunde com a norma que de-
le exsurge. Com efeito, trata -se de instrumento para criação de normas mediante 
o exercício da jurisdição.76

Nesse sentido próprio, o precedente equivale à decisão judicial, não ao dispo-
sitivo da decisão, mas ao ato decisório como um todo. Apesar de ser possível de-
signar todo precedente como decisão, nem toda decisão será seguida como 
precedente: é notável que o termo “precedente” tem um aspecto relacional, ou 
seja, significa que determinado objeto antecede outro, demonstrando alguma si-
milaridade, e em direito refere -se a decisões judiciais, as quais servirão de mode-
lo ou ponto de partida para outra decisão. Ora, nem toda decisão judicial tratará 
de situação que será novamente posta ao crivo do Poder Judiciário, não servindo, 
portanto, como precedente. Além disso, é de se perceber que algumas decisões 
judiciais não terão por eficácia a criação ou definição de norma, aspecto essencial 
para a utilização dos precedentes judiciais. A formação de precedentes está vin-
culada à criação de uma norma jurídica que poderá servir para a solução de ou-
tros casos, mas para esse ato criativo é necessário o preenchimento de alguns 
requisitos, que não estarão presentes em todas as decisões. Portanto, muito em-
bora toda decisão judicial gere um precedente, nem todo precedente será seguido co-
mo obrigatório.

É possível tratar de um sentido menos apropriado para precedente, em si-
nonímia ao termo ratio decidendi ou razões de decidir. Trata -se de redução do ter-
mo “norma do precedente” por, simplesmente, “precedente”. Os precedentes 

permitida alguma conduta ou serem especificados certos âmbitos de competência, em 
dada conjuntura histórica” (COSTA, Adriano Soares da. Teoria da incidência da norma 
jurídica. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 29).

 75. VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000. p. 
142 -143. Vale destacar que a decisão judicial seria, tomando a divisão de Lourival, fato 
jurídico que tem por eficácia tanto a criação de norma como também a aplicação. 

 76. Assim: CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in english law. 4. ed. Oxford: Oxford 
University Press. p. 72. MUÑOZ, Martin Orozco. La creación judicial del derecho y el 
precedente vinculante, cit., p. 28. TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente judicial. 
Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 7 -8. Aproximadamente: MELLO, Patrícia Perrone 
Campos. Precedentes. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 63. SANTOS, Evaristo Aragão. 
Em torno do conceito e da formação do precedente judicial. In: ARRUDA ALVIM WAM-
BIER, Teresa (Coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Ed. RT, 2012. p. 143 -145.
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serão inferidos, nesse segundo sentido, somente de parcela do ato decisório. A 
solução do caso concreto estabelecida pelo juiz no dispositivo não integra o pre-
cedente, apesar de poder servir de norte para seu esclarecimento.77 O precedente 
judicial pode ser tido como a própria norma aplicada pela corte, compreendida 
especialmente a partir da fundamentação, que se afigura indispensável para re-
solver o caso.78 É importante perceber que há diferenças entre a decisão, e até 
mesmo sua fundamentação, e o precedente em sentido estrito, que constitui uma 
norma compreendida a partir de toda a decisão, por um processo construtivo 
próprio, e a ela não se limita. Esse seria o conceito estrito de precedente, que se 
confunde com o de ratio decidendi ou norma da decisão. É nesse sentido que se 
fala, por exemplo, em “aplicação do precedente”: o que se está a aplicar, a rigor, é 
a norma que se constrói a partir do precedente.79

Esta segunda significação, importa notar, é imprópria. O termo mais adequa-
do para definir a norma oriunda do precedente é ratio decidendi ou, simplesmen-
te, razões de decidir ou norma do precedente.

Dessa forma, pode -se falar em precedente em dois sentidos: o primeiro, mais 
apropriado, para significar a decisão do passado; o segundo, em que precedente 
é o sentido atribuído ao caso do passado para direcionar os casos do presente, é a 
sua norma ou ratio decidendi. Essa atribuição de significado é a tradicional, con-
sagrada na teoria das fontes.80

 77. MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011. 
p. 221. 

 78. CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law, cit., p. 39 -41. Em outra passa-
gem, o jurista inglês destaca: “When it is said that a court is bound to follow a case, or 
bound by a decision, what is meant is that the judge is under an obligation to apply a 
particular ratio decidendi to the facts before him in the absence of a reasonable legal 
distinction between those facts and the facts to which to which it was applied in the 
previous case” (p. 98).

 79. Noutro sentido, mas de forma aproximada, Evaristo Aragão Santos aponta como pre-
cedente em sentido estrito como aquela “específica decisão que, efetivamente, serve 
(ou deveria servir) de paradigma para orientar a decisão de casos posteriores” (SAN-
TOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e da formação do precedente judicial, cit., p. 
145 -146).

 80. Todavia, vários processualistas começaram a abordar o tema com várias novidades ter-
minológicas, ligando o conceito de precedente até mesmo a fatores externos à decisão. 
Atualmente, diante disso, há uma grave imprecisão terminológica acerca do tema, ge-
rando confusão ao se dialogar. Abordamos a questão no nosso Precedentes judiciais e o 
direito processual civil, 2. ed. (no prelo), item 2.5. 
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A Lei 13.105, de 16 de março de 2015, com eficácia plena em 18 de março de 
2016, instituiu o Código de Processo Civil, tendo revogado o CPC/1973, conhe-
cido como Código Buzaid, e trouxe como uma de suas maiores novidades os arts. 
926 e 927, que tratam dos precedentes judiciais e de sua aplicação pelos juízes e 
tribunais. Pela primeira vez na história, a legislação trata detidamente do tema, e 
traz o material necessário para a construção da obrigatoriedade dos precedentes.

A criação do stare decisis brasileiro é, agora, a partir do referido material nor-
mativo, não só uma possibilidade como também uma necessidade. Apenas assim 
que se preservará adequadamente a segurança jurídica, a igualdade e a eficiência 
no modelo neoconstitucionalista, característico do direito brasileiro contempo-
râneo, já bastante criticado pela falta de coerência e racionalidade que vem pro-
vocando, dando espaço amplo para o decisionismo.81

O grande problema, além da falta de uma cultura de precedentes entre os apli-
cadores do direito – que leva a uma dificuldade, e consequente demora, na absor-
ção do tema –, é a falta de uma teoria dos precedentes, que auxilie na sua 
compreensão e aplicação.

Mais grave do que isso, importante destacar, é que, para a operação com pre-
cedentes, não é suficiente a previsão normativa da sua obrigatoriedade. É impres-
cindível que exista uma teoria dos precedentes que esclareça os seus conceitos 
fundamentais, integre o precedente judicial como fonte, forneça elementos im-
portantes para sua boa compreensão e as técnicas para sua aplicação. Não basta 
o stare decisis, é indispensável uma teoria dos precedentes judiciais.82

Justamente por isso, é preciso esclarecer a principal premissa para alterar a 
compreensão do interesse recursal, que é a relevância outorgada à fundamentação 

 81. Já se concluiu, com base em estudos comparados, que o stare decisis é uma forma de 
garantir racionalidade aos sistemas jurídicos, pois garante um incremento de coerência, 
uniformidade e integridade na aplicação do direito (BANKOWSKI, Zenon; MACCOR-
MICK, Neil; MORAWSKI, Lech; MIGUEL, Alfonso Ruiz. Rationales for precedent. In: 
MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (Ed.). Interpreting precedents. Aldershot: 
Ashgate/Dartmouth, 1997. p. 486 -487). 

 82. MACCORMICK, Neil. Why cases have rationes and what these are, cit., p. 157. Também 
destaca o problema, sobretudo no contexto da utilização cada vez maior dos preceden-
tes no civil law: TARUFFO, Michele. Processo civil comparado: Ensaios. Trad. Daniel 
Mitidiero. São Paulo: Marcial Pons, 2013. p. 131. Ressaltando a necessidade de observar 
a diferença entre conceitos relativos aos precedentes dos provenientes da perspectiva do 
caso: MITIDIERO, Daniel. Fundamentação e precedente – dois discursos a partir da 
decisão judicial. Revista de Processo, São Paulo, ano 37, v. 206, 2012. p. 75.
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pelo sistema de precedentes, que se dá especialmente por conta da formação da 
ratio decidendi, o que se passa a elucidar.

4.2. A importância da fundamentação das decisões judiciais para a definição 
da ratio decidendi dos precedentes

Nos sistemas jurídicos de common law, a ratio decidendi, terminologia adotada 
predominantemente no direito inglês, ou holding, termo mais utilizado no direi-
to norte -americano, refere -se às razões de decidir ou razões para a decisão, e con-
figura sinônimo de norma jurídica.83 No direito brasileiro, o termo é utilizado 
como razões de decidir ou motivos determinantes pelo Supremo Tribunal Federal84 
e pelo Superior Tribunal de Justiça.85

Assim, ao se falar no dever de aplicar determinado precedente, quer se dizer, 
mais propriamente, o dever de aplicar a sua ratio decidendi ou a norma jurídica 
(legal rule) dele decorrente. Costuma -se definir, portanto, ratio decidendi como a 
parcela obrigatória do precedente judicial.86 Por isso, as questões do “quando” e 
“por que” os juízes devem seguir os precedentes equivalem à questão da determi-
nação de sua regra jurídica.87

É costumeiro afirmar, desse modo, que a única “parte” do precedente que é 
formalmente vinculante é a ratio decidendi ou holding.88 O ponto deve ser anali-
sado com a devida cautela.

 83. “Ratio decidendi can mean either ‘reason for the decision’ or ‘reason for deciding’” (DU-
XBURY, Neil. The nature and authority of precedent, cit., p. 67).

 84. Conferir: BRASIL – STF – Rcl 5.216 AgR/PA, rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 
13.06.2012, DJ 18.09.2012; utilizando o termo “motivos determinantes”. E: BRASIL – 
STF – RE 630.705 AgR/MT, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª T., j. 11.12.2012, DJ 08.02.2013 e 
RE 578.582 AgR/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª T., j. 27.11.2012, DJ 18.12.2012; com 
“razões de decidir”. 

 85. BRASIL – STJ – MS 15.920/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 
14.11.2012, DJ 05.02.2013; utilizando o termo “motivos determinantes”. AgRg no 
REsp 786.612/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 17.10.2013, DJ 
24.10.2013; utilizando o termo “razões de decidir”.

 86. Assim, expressamente: BANKOWSKI, Zenon; MACCORMICK, Neil; MARSHALL, 
Geoffrey. Precedent in the United Kingdom. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Ro-
bert S. (Ed.). Interpreting precedents. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, 1997. p. 336.

 87. BENDITT, Theodore M. The rule of precedent, cit., p. 94.
 88. SUMMERS, Robert S. Precedent in the United States (New York State), cit., p. 370.
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É importante perceber que a ratio decidendi transcende ao precedente do qual 
é compreendida. Em outras palavras, embora a ratio tenha o precedente como re-
ferencial ad eternum, seu significado não está adstrito ao que o juiz lhe deu ou 
quis dar.89 Não há como se defender que a interpretação do precedente judicial 
que dá vazão à sua norma deve ser feita de forma canônica ou literal, muito em-
bora possa ser corretamente realizada dessa forma em alguns casos.90 Com efeito, 
deve -se perceber que a norma do precedente é diferente do texto do precedente, sen-
do equivocado reduzi -la à fundamentação ou qualquer combinação de elemen-
tos da decisão da qual advém – da mesma forma que não se deve reduzir a norma 
legal ao texto da lei.91

Realmente, há transcendência da ratio em relação à fundamentação. A norma 
do precedente é moldada e esclarecida nos casos posteriores, que delimitam me-
lhor sua abrangência e seu consequente através de distinções, enquanto a funda-
mentação do precedente permanece intacta.92 A força da norma do precedente não 
está só na decisão, ela é construída como um comando geral que vai além da funda-
mentação da decisão.93

A concepção de ratio decidendi como norma, entretanto, não tem sido bem 
notada no direito brasileiro, ocasionando algumas confusões. A própria nomen-
clatura utilizada pelo Supremo Tribunal Federal demonstra a equivocidade com 
que o tema é tratado no Brasil. Como se sabe, ao se abordar os precedentes obri-
gatórios, o termo “eficácia transcendente dos motivos determinantes” vem sen-
do utilizado pela Corte, dando a clara ideia de que é a própria fundamentação que 
vincula, quando, na verdade, a vinculação é à norma do precedente, construída a 
partir da fundamentação, mas que com ela não se confunde. Por isso, a termino-

 89. Aproximadamente: MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios, cit., p. 
222 -223.

 90. Ver, sobre a questão: DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent, cit., p. 
59 -62.

 91. Nesse sentido: MACCORMICK, Neil. Why cases have rationes and what these are, cit., 
p. 165.

 92. “Cumpre esclarecer que a ratio decidendi não é pontuada ou individuada pelo órgão que 
profere a decisão. Cabe aos juízes, em momento posterior, ao examinarem -na como 
precedente, extrair a ‘norma legal’ (abstraindo -a do caso) que poderá ou não incidir na 
situação concreta” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de 
interpretação do precedente judicial, cit., p. 123).

 93. MARSHALL, Geoffrey. What is binding in a precedent, cit., p. 505.
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logia adotada pelo STF não é a melhor, pois imprime a noção de que é o próprio 
texto que vincula, o que é falso.94

Ainda que se possa falar em ratio decidendi em sinonímia a precedente judi-
cial, em sentido impróprio, tratando -se de uma metonímia, não se deve confun-
dir ratio e precedente em sentido próprio. É possível que existam precedentes 
sem nenhuma ratio decidendi ou com várias; isso, por si só, já elimina a possibili-
dade de identidade. Para a formação do precedente com potencialidade norma-
tiva basta a decisão judicial estável e publicada, já para a construção da ratio 
decidendi é indispensável a interpretação da decisão pelos juízes subsequentes, 
requerendo um mínimo de uniformidade e clareza na fundamentação.

Finalmente, é importante destacar que o conceito de ratio decidendi pode ser 
utilizado independente de o precedente ser obrigatório ou persuasivo. Trata -se 
de questão pertinente aos precedentes em geral, e não à sua obrigatoriedade. As-
sim, embora deva se destacar que o conceito é claramente essencial para o fun-
cionamento do stare decisis, ele pode muito bem ser utilizado em um sistema 
jurídico de precedentes persuasivos, destacando o elemento principal para a to-
mada de decisão e, por isso, dotado de maior eficácia persuasória.95

Diante do exposto, percebe -se que a fundamentação é, sem dúvidas, crucial 
para o trabalho com a ratio decidendi. A fundamentação é tão importante que, 
quando feita inadequadamente, é provável que não seja possível sequer construir 
a norma do precedente, impedindo -o de incidir. É na fundamentação que o tribu-
nal estabelece os fatos substanciais para a sua decisão, constrói a norma jurídica a 
partir dos princípios, densifica um texto normativo vago, ou, ainda, determina ou 
especifica uma norma legal ou de precedente que entende incidir no caso. É a par-
tir da universalização da fundamentação decisória específica que se chega a uma 
norma geral para os casos subsequentes. Esse elemento da decisão é, sem dúvidas, 
o mais importante para o uso de precedentes obrigatórios, e precisa ser devida-
mente fortalecido para que o sistema de precedentes funcione adequadamente.

Aliás, o estabelecimento de um dever forte de fundamentação é uma exigên-
cia dos tempos atuais: a operação com cláusulas gerais e princípios requer maior 
esforço para a sua concretização na decisão judicial, que se realiza especialmente 
na fundamentação do decisum, determinando concretamente o sentido adotado 
pelo magistrado para a solução do caso e contribuindo para sua maior 

 94. MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes, cit., p. 156 -157.
 95. Nesse sentido: DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent, cit., p. 91.
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determinabilidade nos casos posteriores, mediante a construção de uma regra 
(ratio decidendi).96 Portanto, como se percebe, há uma intensa concatenação en-
tre a função contemporânea da jurisdição, a fundamentação das decisões judi-
ciais e os precedentes obrigatórios. Não é à toa, realmente, que o mesmo Código 
que estabelece precedentes obrigatórios é aquele que reforça o dever de funda-
mentação, especificando casos em que não se tem uma adequada motivação da 
decisão judicial (art. 489, § 1º).

4.3. Da insuficiência da concepção tradicional de interesse recursal para a 
operação com um sistema de precedentes judiciais obrigatórios

Com o novo sistema processual, em que os precedentes judiciais ganham im-
portância, não faz sentido a manutenção de construções realizadas com foco uni-
camente na coisa julgada e em seus limites objetivos. Antes, diante de pressupostos 
teóricos e dogmáticos, poder -se -ia defender consistentemente a limitação do in-
teresse recursal ao dispositivo da decisão; todavia, neste quadrante da ciência ju-
rídica, em que não só se reconhece a criatividade judicial como, também, tenta -se 
contê -la eficazmente através do sistema de precedentes, é essencial que a noção 
de participação constitucionalmente adequada seja ampliada para abranger não só 
o caso concreto específico e individual, mas, também, a possibilidade de influenciar 
os provimentos que têm efeitos sobre os seus casos, ainda que por sua característica 
de precedente judicial.

A doutrina já vinha percebendo, antes mesmo da aprovação do novo Código 
de Processo Civil, a necessidade de revisitar a noção de interesse. Embora noutro 
giro, Sergio Cruz Arenhart já se dedicou à análise do “interesse e a participação 
de terceiros no processo”, em que, apontando várias “decisões vinculantes”, per-
cebeu que

ao utilizar -se de um processo para nele apresentar decisão vinculante, está 
o Poder Judiciário a sinalizar que em outros processos, futuramente instau-
rados, sua decisão “quase que obrigatoriamente” será a mesma, de modo a 
frustrar que as partes no próximo feito possam apresentar eficaz e plenamente 
suas teses.97

 96. Semelhantemente: MITIDIERO, Daniel. Fundamentação e precedente – dois discursos 
a partir da decisão judicial. Revista de Processo, São Paulo, ano 37, v. 206, 2012, p. 67 -68. 

 97. ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculan-
tes. In: NERY JR., Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (Coord.). Aspectos 
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Acabamos de destacar: é na fundamentação, especialmente, que constará os 
dados normativos para a compreensão da ratio decidendi. Isso faz perceber que 
este elemento da decisão, em contraposição ao que tínhamos como praticamente 
pacífico no sistema processual revogado, ganha grande relevância normativa e é 
capaz de, de certa forma, receber uma espécie de estabilidade. Ora, essa nova 
configuração faz necessário permitir o recurso que tem como objeto a modifica-
ção das razões da decisão, na medida em que elas têm aptidão para, por meio da 
formação de precedente, impactar em casos posteriores e ganhar algum grau de 
estabilidade como precedente.

Assim sendo, manter a noção então reinante de interesse recursal não pode 
servir senão à instituição de um direito processual civil autoritário, infenso à de-
mocracia, a qual se manifesta no processo através da participação na construção 
do ato de poder.98 Realmente, diante da noção de déficit político -democrático do 
poder jurisdicional, a sua legitimação se dá mediante a possibilidade de partici-
pação direta dos interessados na construção do ato de poder. Isto é, enquanto os 
que exercem poderes governamentais e legislativos são legitimados mediante o 
voto, o poder jurisdicional legitima -se através da possibilidade de o interessado 
participar ativamente na construção do ato de poder: há a legitimação mediante 
o acesso à Justiça e as várias oportunidades procedimentais.

No entanto, as características já expostas do processo civil contemporâneo fa-
zem com que os atos de poder do Judiciário não sejam relevantes apenas para o 
indivíduo que terá seu caso decidido, mas, sim, tornam -se relevantes para tantos 
outros, que possuem questões jurídicas semelhantes – ou mesmo juridicamente 
idênticas – a serem solucionadas, de modo determinante, em seus respectivos ca-
sos. Isso faz com que a decisão do caso, com a consequente formação do preceden-
te, seja de seu especial interesse: uma vez formado o precedente, especialmente 
nos procedimentos concentrados para essa finalidade, torna -se muito difícil con-
seguir uma distinção e, mais ainda, uma superação. De fato, o sistema processual 
outorga pesados ônus argumentativos àqueles que pretendem o afastamento do 
precedente obrigatório.

polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: Ed. RT, 2007. v. 11. 
p. 424 -438.

 98. Sobre o tema, conferir: CRUZ E TUCCI, José Rogério. Contra o processo autoritário. O 
novo Código de Processo Civil – Questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 267-
-282, especialmente p. 274 -276, sobre questões de admissibilidade.
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Assim sendo, pode -se dizer, sem qualquer exagero, que em muitas situações 
será mais importante para o terceiro com interesse na formação do precedente a 
sua participação no caso paradigmático do que em seu próprio caso – ou, sobre-
tudo, quando forem muitos os casos idênticos. Perceba -se: caso formado o pre-
cedente a seu favor, o sistema processual outorgar -lhe -á uma série de vantagens, 
como o julgamento liminar pela improcedência das ações intentadas em sentido 
contrário; a possibilidade de tutela da evidência de seu direito resguardado no 
precedente; a aceleração do procedimento recursal através de decisão unipessoal 
do relator; e a extrema dificuldade de acesso ao Supremo Tribunal Federal e ao 
Superior Tribunal de Justiça, por conta do juízo de admissibilidade realizado pe-
lo presidente ou vice -presidente dos tribunais de justiça e regionais federais em 
recursos extraordinário e especial, respectivamente, conforme disciplina o art. 
1.030, I, a, do CPC/2015. Igualmente, formado o precedente em sentido contrá-
rio ao que resguarda seus interesses, todos esses mecanismos, além de outros 
mais, militarão contra a pretensão deduzida pelo sujeito em processos judiciais – 
e em todos eles, caso sejam muitos.

Ora, é palmar que, realmente, do modo como construída a nova sistemática 
processual, haja intenso interesse na formação do precedente, que pode, inclu-
sive, nos casos de litigantes habituais, sobrepujar o interesse do sujeito em par-
ticipar no seu próprio processo (!). Aliás, é isso que denotam os arts. 985 e 
1.040, referentes ao incidente de resolução de demandas repetitivas e ao julga-
mento de recursos repetitivos, ao preconizarem que, depois de decidido o pro-
cedimento concentrado de formação de precedente obrigatório, a tese firmada 
(ratio decidendi) será aplicada aos casos que tratarem de questão jurídica idênti-
ca – que deverão estar suspensos justamente para aguardar sua formação. Por-
tanto, muito mais importante para os jurisdicionados é conseguir contribuir 
para e influir na formação do precedente – visto que, uma vez que isso ocorrer, 
ele será simplesmente aplicado, sendo bastante difícil conseguir afastá -lo –, do 
que a ampla participação em seus casos individuais, que serão balizados pelo en-
tendimento firmado.

E não se diga que não se trata de interesse jurídico. Com efeito, o precedente 
formado tem previsão legal de obrigatoriedade (art. 927), torna -se estável, ge-
rando o dever de coerência e integridade para os tribunais (art. 926). Da mesma 
forma, são várias as normas processuais que preveem sua aplicação: tutela de evi-
dência (art. 311), improcedência liminar do pedido (art. 332), dever de funda-
mentação (art. 489, § 1º, V e VI), poderes do relator (art. 932, IV e V), 
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admissibilidade dos recursos excepcionais (art. 1.030, I, a), entre várias outras. 
Tudo isso confirma a juridicidade do interesse na formação do precedente.

Mais ainda: o próprio Código previu a interposição de recurso com base uni-
camente no interesse em influir no precedente obrigatório, sem preocupação 
com o caso individualmente considerado, ou, mesmo, sem sequer tangenciar a 
solução do caso. Nesse sentido, vê -se no art. 138, § 3º, do CPC, que estabelece a 
legitimidade do amicus curiae “para recorrer da decisão que julgar o incidente de 
resolução de demandas repetitivas”. Ora, o amicus curiae não poderia ser consi-
derado terceiro prejudicado no sentido tradicional do termo, bem como não teria 
interesse recursal, uma vez que a decisão do caso não impactará em qualquer re-
lação jurídica sua. Realmente, o que acarreta influência nos interesses dos amici 
curiae não é a decisão, em sentido estrito, mas, sim, a universalização da funda-
mentação do ato decisório: o precedente judicial.99 Há uma aproximação da fun-
ção do amicus curiae com a formação de precedentes obrigatórios, tendo como 
um de seus principais instrumentos o recurso.100

 99. Semelhantemente: ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as 
decisões vinculantes. In: NERY JR., Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa 
(Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: Ed. 
RT, 2007. v. 11. p. 436.

 100. Nesse sentido: BUENO, Cassio Scarpinella. Aspectos gerais da intervenção de terceiros 
no novo Código de Processo Civil. In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos; APRIGLIA-
NO, Ricardo de Carvalho; SILVA, João Paulo Hecker da; VASCONCELOS, Ronaldo; 
ORTHMANN, André (Coord.). Processo em jornadas. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 
153. Em sentido diverso: EID, Elie Pierre. Amicus curiae no novo Código de Processo 
Civil: interesse e poderes. In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos; APRIGLIANO, Ri-
cardo de Carvalho; SILVA, João Paulo Hecker da; VASCONCELOS, Ronaldo; OR-
THMANN, André (Coord.). Processo em jornadas. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 
254 -256. O autor entende que o interesse recursal do amicus curiae limita -se a ver os 
seus argumentos analisados, em qualquer sentido, quando o vício de fundamentação 
não for devidamente corrigido mediante embargos de declaração. Com isso, tem -se um 
grave empobrecimento da possibilidade participativa dos amici, possibilitando a forma-
ção de uma tese em contrariedade a um grupo de interesses que será efetivamente pre-
judicado, pelo que não se pode concordar. O interesse recursal do amicus curiae é 
evidente: ou o seu entendimento é acolhido ou um interesse subjacente será juridica-
mente prejudicado de modo amplo e generalizado, não se afigurando correto restringi-
-lo apenas à avaliação dos argumentos, como se o interesse do terceiro fosse apenas o de 
participar, sem ligação a um resultado útil. Ora, sendo certo que a decisão impactará, 
ainda que como precedente, nas relações jurídicas do grupo representado pelo amicus 
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Outro exemplo relevante é o do incidente de resolução de demandas repetiti-
vas (IRDR), que é uma espécie – a mais importante delas – de procedimento con-
centrado para a formação de precedentes.

O mecanismo é apresentado como uma técnica capaz de resolver uma questão 
jurídica que se apresenta em grande número de processos e, justamente por isso, 
solucionar um problema capaz de levar a soluções desiguais, ofendendo, assim, 
a segurança jurídica e a igualdade. Através do incidente de resolução de deman-
das repetitivas, paralisa -se o processamento das várias demandas, inclusive cole-
tivas, para que, no seu procedimento, concentrem -se os debates e a formação do 
entendimento que regerá a solução das demandas de massa, devendo ser a tese 
formada aplicada a todas e cada uma delas. Assim, o incidente de resolução de 
demandas repetitivas guarda extrema relevância para os processos suspensos e 
para os casos posteriores.

Os recursos ou processos de primeiro grau que são suspensos não têm situa-
ções jurídicas diretamente solucionadas pelo incidente de resolução de deman-
das repetitivas. O incidente de resolução de demandas repetitivas certamente é 
importantíssimo para a solução dos processos suspensos, mas ele, o incidente, 
não resolve as várias situações jurídicas constantes destes processos, apenas de-
fine a questão jurídica neles versadas, o que é analiticamente muito diferente. 
Não havendo qualquer relação jurídica, portanto, entre as partes dos processos 
em que se desenrola o incidente e as partes dos processos suspensos, não há que 
se falar em possibilidade de intervenção na qualidade de assistente.

Todavia, a decisão do IRDR, por outra perspectiva, impacta na solução do ca-
so dos sujeitos que tiveram seus processos suspensos. De fato, o incidente não 
resolve seus casos, mas apenas alguma ou a questão jurídica que é relevante para 
a solução deles. Não há o interesse jurídico, no sentido clássico utilizado, por 
exemplo, para possibilitar a intervenção assistencial; mas há, num sentido diver-
so e consentâneo com o modelo contemporâneo de processo, no qual as decisões 
formam precedentes obrigatórios, algum interesse jurídico, decorrente do im-
pacto que o precedente terá na solução de sua causa. Aliás, neste modelo de pro-
cesso, aos terceiros é muito mais interessante a participação no procedimento de 

curiae, é necessário resguardar a ampla possibilidade de participação, incluindo -se aí o 
próprio resultado da decisão judicial, sem o que ocorreria uma redução capaz de tolher 
a legitimação democrática do precedente formado.
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formação de precedente, onde poderão influir na formação da tese jurídica que 
regerá seus casos, do que no seu próprio processo, pois, tratando -se da mesma 
questão, terão muito mais dificuldade de conseguir uma solução diversa daquela 
já estabilizada.101

Nesse ponto, a construção de Sofia Temer é irretocável. A processualista per-
cebeu que é necessário desenvolver uma nova forma de intervenção para este 
tipo de problemática, mais comum do que se imagina com a instituição de pre-
cedentes obrigatórios. Com olhos nesse peculiar interesse jurídico, a autora de-
fende que é possível a intervenção daqueles que tiveram seus processos 
sobrestados para aguardar o julgamento do incidente de resolução de demandas 
repetitivas, todavia, esta intervenção possui uma peculiar aferição de admissibi-
lidade. Como o incidente de resolução de demandas repetitivas tem como prin-
cipal finalidade a formação da tese, a intervenção no incidente é admissível na 
medida em que houver alguma contribuição argumentativa. Aliás, esta é a me-
dida da admissibilidade da intervenção e o seu limite.102

Dessa forma, o sujeito que teve seu processo suspenso para aguardar a solução 
do incidente de resolução de demandas repetitivas pode, sim, participar do jul-
gamento do incidente. Todavia, para que isso seja viável in concreto, é imprescin-
dível que sua participação no procedimento se dê mediante uma contribuição 
argumentativa. Caso contrário, tratando -se de uma manifestação que se limita a 
repetir argumentos já tecidos, e que, portanto, já deverão, necessariamente, ser 
enfrentados, o sujeito encontra -se integralmente representado pelas manifesta-
ções processuais já constantes do incidente. O que torna hábil, enfim, a partici-
pação, é a contribuição argumentativa. Nesse sentido, mediante um novo 
argumento, poderá qualquer sujeito que teve seu processo suspenso participar 
do incidente. De todo modo, ressalte -se, a contribuição argumentativa é o início 
e fim da participação – o que, evidentemente, implica o dever de o órgão colegia-
do deliberar quanto à tese apresentada e respondê -la.

 101. Parece que a categoria interesse de agir, e todos os seus desdobramentos, é central e me-
rece reformulação no sistema contemporâneo, muito impactado pela força de prece-
dentes. Sobre isso: TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas, cit., p. 
141 -150. Ver também: ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as 
decisões vinculantes. In: NERY JR., Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (Org.). 
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: Ed. RT, 2007. v. 
11. p. 424 -438.

 102. TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas, cit., p. 166 -182.
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Enfim, a conhecidíssima lição no sentido de que “só se admite recurso contra 
o dispositivo, e não contra a motivação” da decisão judicial já não se afigura mais 
correta.103 A sua formulação atendeu ao sistema jurídico que buscava descrever, 
que não guarda mais exatidão com o que se vislumbra hoje. A ratio dessa concep-
ção estava justamente na importância que se dava à fundamentação: naquela 
configuração, as razões de decidir eram irrelevantes para os casos futuros, não 
ganhavam nenhuma estabilidade, que se circunscrevia à coisa julgada, limitada 
a incidir sobre o dispositivo. Agora, tem -se um sistema de precedentes, em que a 
fundamentação ganha estabilidade e limita a atuação processual posterior, sujei-
tando o jurisdicionado a pesados ônus argumentativos e, também, econômicos 
ao litigar contra uma ratio decidendi estabilizada.104

Ora, se no regramento processual anterior o recurso contra fundamentação 
era a exceção, que apenas seria viável quando alguma norma atribuísse, por qual-
quer razão, relevo destacado à fundamentação – como no conhecido caso da ação 
popular –;105 agora, a motivação da decisão judicial ganha especial destaque, so-
bretudo do ponto de vista macroscópico, podendo alcançar toda a sociedade com 

 103. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 301. 
Vale conferir a lição na íntegra: “Deve aferir -se ao ângulo prático a ocorrência da utilida-
de, isto é, a relevância do proveito ou vantagem cuja possibilidade configura o interesse 
em recorrer. A razão de ser do processo não consiste em proporcionar ocasião para o 
debate de puras teses, sem consequências concretas para a fixação da disciplina do caso 
levado à apreciação do juiz. Nem pode a atividade do aparelho Judiciário do Estado 
servir de instrumento para a solução de questões acadêmicas. Por isso, não entra em 
linha de conta a veleidade, que alguma das partes tenha, de obter satisfação psicológica 
com o acolhimento in totum, pelo órgão ad quem, da argumentação utilizada na defesa 
do seu direito, se a decisão já assegura a este tutela eficaz”.

 104. Já nesse sentido: LIPIANI, Júlia. Reconstrução do interesse recursal no sistema de força 
normativa do precedente. Civil procedure review, v. 4, n. 2, 2014. p. 45 -72. Disponível 
em: [http://www.civilprocedurereview.com/busca/baixa_arquivo.php?id=99&embed-
ded=true]. Igualmente: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de 
direito processual civil, cit., p. 118 -120.

 105. Após afirmar serem irrelevantes os fundamentos, desde que a conclusão, o dispositivo, 
estivesse em favor da parte, pelo que irrelevante o modo como o alicerce da decisão foi 
erigido, excepciona: “Ressalvam -se os casos, aliás excepcionais, em que a própria lei 
atribui importância prática à motivação, como aconteceu no tocante à sentença de im-
procedência na ação popular, cuja força, consoante se recordou há pouco, varia de 
acordo com o fundamento do decisum” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentá-
rios ao Código de Processo Civil, cit., p. 301). No mesmo sentido: ASSIS, Araken de. 
Manual dos recursos, cit., p. 164.
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seu papel de determinação de normas jurídicas. Assim sendo, justamente por ha-
ver a imputação de relevância normativa à fundamentação do decisum em qual-
quer caso com aptidão para formar precedente obrigatório, deve -se reconhecer o 
interesse do recorrente em impugnar as razões da decisão quando elas forem ca-
pazes de influir na definição de casos futuros.

5. aRRemate: pRoposta ConCeitual e algumas ConsequênCias

Já foi defendido que a própria noção de interesse, no mundo jurídico, serve à 
evolução, por ser um conceito naturalmente dinâmico.106 Nesta quadra em que 
se encontra o sistema jurídico brasileiro, o conceito merece mais um avanço, pa-
ra que represente adequadamente a configuração atual do ordenamento jurídico 
vigente.107 O interesse recursal, agora, abrange também a possibilidade de recur-
so contra a fundamentação da decisão, com o fim exclusivo de modificá -la, de 
modo que se forme um precedente favorável àquele que interpõe o recurso.108

 106. “Le nozioni di ‘interesse’ e di ‘pregiudizio’ hanno giuocato e seguitano a giuocare, nel 
mondo giuridico, ruoli di provvidi e vivificanti agenti di sviluppo in fase dinamica, ma 
anche di troppe variabilità ed incertezze in fase di rassodamento statico finale” (LAN-
CELLOTTI, Franco. Premesse alla definizione della soccombenza come requisito di 
legittimazione alle impugnative di parte. Studi in onore di Enrico Tullio Liebman. Milano: 
Giuffrè, 1979. v. 3. p. 1953). Vale destacar que o processualista italiano, nas páginas 
seguintes, aponta o critério da sucumbência como preferível ao do interesse para aferir 
a legitimidade do recurso.

 107. Vale consignar que o interesse de agir, e por consequência o interesse recursal, é um 
conceito “lógico -jurídico”, e não “jurídico -positivo”, ou seja, ele não depende de qual-
quer ordenamento jurídico para ser definido e não varia entre os vários ordenamentos 
jurídicos (DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação, cit., p. 280-
-281). Isso não significa que o preenchimento do conceito não dependa de elementos 
de direito positivo, podendo variar. Em apertada síntese, o núcleo mínimo da pergunta 
o que é o interesse de agir e qual sua função? leva -nos a um conceito bastante seguro e 
capaz de representar o fenômeno nas várias experiências jurídicas; todavia, a pergunta 
quando há interesse de agir?, além de outras, são diretamente dependentes da configura-
ção de cada sistema jurídico, inclusive a categorização do interesse de agir como condi-
ção da ação ou pressuposto processual.

 108. “Diante disso, faz -se necessário, em prol da coerência do sistema, possibilitar aos juris-
dicionados que intervenham não somente na formação do dispositivo da decisão, que 
fará coisa julgada, mas também, e de forma autônoma, na fundamentação desta mesma 
decisão, que constituirá a fonte da norma jurisprudencial a ser adotada em casos futuros 
e que servirá de pauta para o comportamento dos jurisdicionados a partir de então” 
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A doutrina não deve se constranger cegamente à continuidade dos conceitos. 
Enquanto a precisão conceitual é elemento importantíssimo para que a com-
preensão e aplicação dos institutos jurídicos seja realizada de modo adequado, o 
conceito, em si, precisa ser fidedigno ao que busca representar. É papel da ciência 
processual estar sempre alerta para a necessidade de revisitação conceitual, de 
modo que o arcabouço teórico sirva à melhor representação possível do fenôme-
no jurídico. Portanto, para que seja possível uma aplicação correta do sistema ju-
rídico, é necessário a adequada percepção dos conceitos; e, por conseguinte, para 
que se tenha um sistema jurídico que opere bem, é necessário estar disposto a lar-
gar velhas construções conceituais quando elas não forem mais justas represen-
tações do que buscam representar.

Realmente, a doutrina precisa estar atenta aos deslocamentos de significado 
dos vários institutos processuais, de modo que possam aperfeiçoar os respectivos 
conceitos, descrevendo a figura em questão com precisão e evitando ou denun-
ciando construções incorretas e decisões injustas, na medida em que se prendem 
ao passado para descrever algo do presente, que muito mudou. Ora, se as pes-
soas, as cidades, os serviços, as coisas, as necessidades e as funcionalidades mu-
dam com o transcorrer do tempo, não seria possível pretender a imutabilidade 
absoluta dos sistemas jurídicos e dos conceitos jurídicos.

Nesse ponto, Ovídio A. Baptista da Silva, com sua usual acidez, critica a dou-
trina processualística, que, ao se conceber atualizada em conformidade às mu-
danças na compreensão do direito decorrentes da filosofia do direito e da teoria 
do direito, sobretudo aquelas ligadas aos trágicos eventos históricos do século 
XX, constituem “um dos ardis mais astuciosos a impedir sua evolução”. Em se-
guida, o processualista arremata: “Nossas instituições processuais não apenas 
são idênticas às concebidas pela velha doutrina, como, em suas linhas mestras, 
reproduzem princípios, categorias e institutos praticados pelo direito romano 
decadente. Teríamos, ao que se supõe, conseguido o prodígio de transformar tão 
profundamente o pensamento jurídico e o estilo judiciário, sem que nada fosse 
alterado, preservando, em seus mínimos pormenores, as instituições e as práti-
cas do antigo direito”.109

(LIPIANI, Júlia. Reconstrução do interesse recursal no sistema de força normativa do 
precedente. Civil procedure review, v. 4, n. 2, 2014. p. 45 -72. Disponível em: [http://
www.civilprocedurereview.com/busca/baixa_arquivo.php?id=99&embedded=true]).

 109. SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
p. 89 -90.
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Ao tempo em que a lição não pode ser simplesmente transposta para o concei-
to de interesse de agir em geral, pois ele recebeu algumas revisitações ao longo de 
sua história, mas, de fato, o fundamento do interesse de agir, e particularmente do 
interesse recursal está, sim, ligado à preservação de uma noção clássica; qual seja, 
a de que apenas há utilidade no recurso (ou no ato processual, de modo mais gené-
rico) se a questão tiver aptidão para se tornar estável, especialmente ao se formar 
coisa julgada.

É exatamente essa a razão que impediu, desde sempre, a interposição de re-
curso contra fundamento. O fundamento não seria capaz de formar coisa julgada 
e, por isso, não haveria utilidade no recurso, uma vez que a questão ali firmada 
poderia ser rediscutida a qualquer tempo. Não é que a noção de interesse recursal 
mereça um giro epistemológico, a fim de ser redesenhada em termos completa-
mente novos e revolucionários. É muito mais simples do que isso. Contempora-
neamente, não há estabilidade unicamente nas preclusões ou na coisa julgada, o 
próprio sistema processual, grosso modo, outorga grau relevante de estabilidade 
à fundamentação das decisões judiciais, em especial, por força da instituição de 
uma sistemática de precedentes judiciais obrigatórios. Com isso, torna -se juridi-
camente relevante, e por isso o surgimento do interesse, poder litigar também 
contra as razões das decisões judiciais, notadamente quando há aptidão para for-
mação de um precedente obrigatório. Realmente, o recurso é medida útil para 
aquele que o interpõe, na medida em que, influindo na formação do precedente, 
ele poderá trazer benefício para seu próprio caso.

Esse interesse recursal dá -se na medida em que se pode contribuir, objetiva-
mente, para a ampliação do debate. O interesse, no ponto, torna -se ainda mais 
distante da legitimidade. Enquanto, para se ter legitimidade, bastará se tratar de 
pessoa sujeita à eficácia do precedente, para existir o interesse de agir ou recursal 
será fundamental poder contribuir para o debate, trazendo, objetivamente, algu-
ma razão nova para que a decisão seja tomada no sentido defendido pelo legiti-
mado. O interesse estará presente, única e exclusivamente, quando houver uma 
contribuição ao debate, mediante a invocação de novas razões.

O conceito chave para o interesse é o de representatividade argumentativa. 
Nos procedimentos concentrados de formação de precedentes, portanto, a ca-
pacidade de representar não está em condições pessoais, mas, sim, na capacida-
de de contribuir para o debate e, assim, para a formação do precedente 
obrigatório. Dessa forma, não há necessidade nos recursos que apenas reiteram 
argumentos já utilizados – e que, por isso mesmo, já deverão ser enfrentados pe-
lo tribunal competente para decidir o recurso. Há legitimidade ampla: qualquer 
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um que venha a possivelmente sofrer a eficácia do precedente pode, em tese, 
participar; mas o interesse recursal (e de agir) é restrito: unicamente aqueles ca-
pazes de contribuir para a formação do precedente, trazendo novos argumen-
tos, é que podem participar.110

Em conclusão, pode -se afirmar, a partir dos vários novos dados que o sistema 
processual fornece, que o interesse recursal mudou. Não é mais possível dizer, 
pura e simplesmente, que não cabe recurso contra fundamentação. O sistema de 
precedentes impõe ampla possibilidade argumentativa, e em especial, a possibi-
lidade de interpor recurso direcionado contra a fundamentação. Isso, todavia, 
não quer dizer que o interesse recursal precisa de uma total recolocação: ele con-
tinua sendo a necessidade e a utilidade da interposição do recurso. O que foi mo-
dificado foi o que é a utilidade e o que é a necessidade.

Recurso útil é também aquele que busca modificar as razões determinantes de 
uma decisão judicial com aptidão para se tornar precedente obrigatório. 
Tratando -se de procedimento em que o ordenamento jurídico outorga capacidade de 
gerar precedente obrigatório, os chamados procedimentos de formação concentrada 

 110. Em sentido contrário: “É certo que a ampliação desavisada do conceito de ‘interesse 
de intervenção’ pode tornar inviável a solução da lide, por gerar a invasão de terceiros 
no processo formado. Todavia, no outro vértice da questão, a não admissão desta in-
tervenção ampliada acarretará a violação clara dos direitos de ampla defesa e contra-
ditório de todos estes ‘terceiros’, que sofrerão (praticamente de forma imutável) os 
efeitos de uma decisão judicial, sem jamais ter condições de, efetivamente, opor -se a 
ela. De fato, não se pode admitir que o primeiro processo instaurado a respeito de 
certa controvérsia acabe por resultar em decisão que será indistintamente aplicada 
para todos os demais casos, sem que os titulares destes outros direitos tenham, de fato 
e de maneira concreta, a possibilidade de apresentar seus argumentos e interferir na 
decisão judicial. A garantia do contraditório, em sua versão moderna, tem sido vista 
como não apenas o direito de se manifestar, mas de influir efetivamente na decisão 
judicial. Não há dúvida de que este direito é violado se a decisão judicial já está pron-
ta, mesmo antes de iniciada a ação em que o interessado pretende apontar seus argu-
mentos” (ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões 
vinculantes. In: NERY JR., Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (Coord.). 
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: Ed. RT, 2007. 
v. 11. p. 436 -437). Assim, o autor acaba utilizando como critério legitimador da deci-
são a participação de um representante adequado, nos moldes do direito processual 
coletivo: ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões 
vinculantes, cit., p. 437 -438. Em especial, o modelo estadunidense, diante da contro-
vérsia reinante no direito processual coletivo acerca da efetiva acolhida desse concei-
to e, sobretudo, da possibilidade de controle judicial.
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de precedente ou, também, o incidente de superação de precedente111 o recurso que 
se volta contra a motivação é presumidamente útil, a fim de evitar a formação de 
estabilidade quanto ao entendimento impugnado. Verificada a utilidade, será 
considerado necessário concretamente apenas o recurso que tiver representativi-
dade argumentativa, isto é, que seja capaz de incrementar o debate judicial para a 
formação do precedente, considerando -se inadmissível o recurso que se limita a 
repetir razões já deduzidas em outros recursos.

Isso, por óbvio, cria uma ampla possibilidade recursal nos processos voltados 
para a formação ou alteração de precedentes, especialmente de terceiros que não 
têm sua relação jurídica diretamente decidida no caso, mas que terá sua esfera ju-
rídica impactada pelo precedente por conta de normas processuais que preveem 
drásticas repercussões. Igualmente, tem -se com isso uma justificativa universal 
para o interesse recursal, que abrange também o recurso do amicus curiae. Desse 
modo, em casos como os dos recursos repetitivos e dos incidentes de resolução de 
demandas repetitivas, de assunção de competência e de superação de precedente, 
o conjunto normativo acerca da formação do precedente e da aplicação imediata 
de sua tese aos processos pendentes já gera uma presunção de interesse recursal.

Sobre o ponto, inclusive, vale destacar, adicionalmente, que há interesse re-
cursal do vencedor e dos sujeitos com interesses coincidentes com o do vencedor 
em interpor recurso da decisão do incidente de resolução de demandas repetiti-
vas pelo tribunal regional ou de justiça. É certo que recurso, nesse caso, é excep-
cionalmente um meio para a confirmação da decisão, e não para a sua cassação ou 
reforma, conforme conceito tradicional, mas essa é uma peculiaridade que a es-
truturação do sistema de precedentes brasileiro, muito centrado em procedi-
mentos de formação concentrada, acaba gerando. Isso ocorre porque o art. 987, 
§ 2º, do CPC estabelece que: “Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica ado-
tada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será 
aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que 
versem sobre idêntica questão de direito”. Logo, há utilidade na interposição do 
“recurso” pelo vencedor, que é capaz de garantir maior estabilidade ao preceden-
te, por torná -lo proveniente de uma corte de vértice, e maior eficácia à ratio deci-
dendi, que passará a vincular em todo território nacional. Igualmente, é ato 
necessário, pois não há outro mecanismo que leve o caso para a corte de vértice.

 111. Tratamos disso detidamente em: MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o di-
reito processual civil. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 348 -352, 442 -446 e 474 -479.
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Consequência direta dessa concepção, é a perda de pertinência da Súmula 
126 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “É inadmissível recurso espe-
cial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infra-
constitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê -lo, e a parte 
vencida não manifesta recurso extraordinário”. Nessa hipótese, muito embora a 
decisão realmente não possa ser revertida, por conta da formação do precedente, 
pode ser muito importante para o recorrente evitar que uma razão específica 
conste no acórdão e, assim, venha a ser compreendida posteriormente como ra-
tio decidendi, vinculando -o em seus casos posteriores. A mesma ideia se aplica 
para o fundamento constitucional em relação ao fundamento infraconstitucio-
nal autônomo.

Isso ocorre porque, para determinados sujeitos, especialmente os litigantes 
habituais e os que defendem interesses institucionais ou de grupo, a derrota na 
decisão pode ser irrelevante – até mesmo porque ela pode não sequer dizer res-
peito a uma situação jurídica individual sua –, mas o fundamento pelo qual se al-
cançou aquele específico resultado pode ser definitivo para centenas ou milhares 
de outros casos. Quando for assim, é possível pensar que a razão constitucional 
autônoma seja indiferente para um determinado sujeito, mas a infraconstitucio-
nal prejudique -o sobremaneira, sendo indispensável o recurso como meio para 
evitar o provável prejuízo decorrente da formação do precedente.
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ResuMo: Trata -se de artigo que tem por objetivo 
demonstrar a possibilidade da interpretação ex-
tensiva do inciso XI do art. 1.015 do Código de 
Processo Civil, nos casos de inversão do ônus  
da prova, disciplinado pelo art. 6º, VIII, do Códi-
go de Defesa do Consumidor, tendo em vista que 
este instituto muito se assemelha à hipótese de 
redistribuição do ônus da prova, inserida no orde-
namento jurídico vigente, através da disposição 
do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, via-
bilizando, portanto, a interposição do recurso de 
agravo de instrumento.

PaLaVRas ‑ChaVe: Agravo de instrumento – Redis-
tribuição do ônus da prova – Inversão do ônus 
da prova.

aBsTRaCT: This article has got the objective to 
demonstrate that is possible to extend the inter-
pretation of the subsection XI of the art. 1,015 
of the Code of Civil Procedure, in cases involving 
the inversion of the burden of proof, which is 
disciplined by the art. 6th, VIII, of the Consumer 
Defense Code, since this institute is very similar 
to the hypothesis of redistribution of the burden 
of proof, inserted in the current legal system (art. 
373, § 1st, of the Code of Civil Procedure), thus 
enabling the bill of the Interlocutory Appeal.

 
keywoRD: Instrument redress – Redistribution of 
the burden of proof – Reversal of the burden of 
proof.
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1. intRodução

O presente artigo tem como objetivo demonstrar que o rol de hipóteses de 
cabimento do recurso de agravo de instrumento não deve ser considerado co-
mo taxativo, mas, sim, meramente exemplificativo, permitindo, consequente-
mente, interpretação extensiva, pelo operador do direito, quando da ocorrência 
do caso concreto.

Devemos deixar registrado, desde já, que tal entendimento, no presente tra-
balho, ficará adstrito, exclusivamente, à hipótese contida no inc. XI do art. 1.015 
da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil, que trata da 
possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando houver, segundo 
o entendimento do juiz, por meio de pronunciamento de cunho decisório, que 
resolve questão incidente, também chamada de decisão interlocutória1, redistri-
buição do ônus da prova, disciplinado pelo disposto no § 1º do art. 373, desse 
mesmo Diploma Legal.

A justificativa do presente estudo é demonstrar que esse dispositivo pode ser 
interpretado de maneira extensiva, permitindo, assim, a interposição desse re-
clamo quando a decisão interlocutória versar sobre a inversão do ônus da prova, 
tratada pelo art. 6º, VIII, da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de 
Defesa do Consumidor2, porque idêntica a sua finalidade no processo civil.

Do estudo aprofundado do Código de Processo Civil, e não apenas a questão 
que será aqui estudada, percebemos que o legislador buscou dar maior celeridade 

 1. GONÇALVES. Marcos Vinícius Rios. Novo curso de direito processual civil: teoria geral e 
processo de conhecimento (1ª parte). 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 1. p. 268.

 2. Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus 
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências;
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à tramitação dos processos, sem que isso pudesse resultar, do seu ponto de vista, 
na inobservância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e con-
traditório, consagrados pela Constituição Federal de 1988, mais precisamente 
no texto do art. 5º, LV3.

Entretanto, ao analisarmos as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de 
instrumento, descritas no rol do seu art. 1.015, percebemos que o legislador aca-
bou “limitando”, indevidamente, as hipóteses do cabimento deste recurso, con-
forme trataremos a seguir.

2. do CaBimento do ReCuRso de agRavo de instRumento no pRoCesso 
Civil

Sabemos que o recurso de agravo de instrumento, no ordenamento jurídico 
pátrio, é o remédio processual adequado à impugnação das decisões interlocutó-
rias, proferidas pelos magistrados de primeira instância, tanto na fase de conhe-
cimento do procedimento comum, quanto na fase de cumprimento de sentença.

Em outras palavras, podemos dizer que é o meio pelo qual a parte que se sen-
tiu “prejudicada” pode demonstrar a sua irresignação, perante a segunda instân-
cia, objetivando a reforma da decisão do juízo de piso.

Entretanto, com o advento do atual Código de Processo Civil, s.m.j., não se 
admite a interposição de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlo-
cutória. Há necessidade de que a decisão recorrida esteja elencada no rol do art. 
1.015, a seguir transcritas:

I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de 
convenção de arbitragem; IV– incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do 
pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – 
exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsór-
cio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, 

 3. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo -se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

  (...) LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela ineren-
tes;(...) (grifamos).
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modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI 
– redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º; e XIII – outros casos 
expressamente referidos em lei.

Luiz Guilherme Marinoni4, traz entendimento com o qual compartilhamos, 
no sentido de que a taxatividade do rol do art. 1.015,

não quer dizer, porém, que não se possa utilizar a analogia para interpretação 
das hipóteses contidas nos textos. O fato de o legislador construir um rol ta-
xativo não elimina a necessidade de interpretação para sua compreensão: em 
outras palavras, a taxatividade não elimina a equivocidade dos dispositivos e a 
necessidade de se adscrever sentido aos textos mediante interpretação.

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha5, enten-
dem que o rol elencado no art. 1.015 é taxativo. Contudo, segundo eles, “a taxa-
tividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva. Embora 
taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva 
de cada um dos seus tipos.”

Ainda, segundo esses mesmos autores,

a interpretação extensiva opera por comparações e isonomizações, não por 
encaixes e subsunções. As hipóteses de agravo de instrumento são taxativas e 
estão previstas no art. 1.015 do CPC. Se não se adotar a interpretação exten-
siva, corre -se o risco de se ressuscitar o uso anômalo e excessivo do mandado 
de segurança contra ato judicial, o que é muito pior, inclusive em termos de 
política judiciária.

O objeto do nosso estudo, portanto, conforme mencionado alhures, diz res-
peito, exclusivamente, à hipótese prevista no inciso XI, porquanto demonstrare-
mos a possibilidade de interpretação extensiva deste dispositivo, sem prejuízo da 
análise aprofundada das demais hipóteses, oportunamente.

Diante do caso concreto, o operador do direito deve estar bem atento às hipó-
teses delimitadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, quando a 

 4. MARINONI, Luiz Guilherme et al. O novo processo civil. 2. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Ed. RT, 2016. p. 521.

 5. DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às 
decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Bahia: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 208, 
209 e 211.
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decisão interlocutória proferida pelo magistrado, de primeira instância, não se 
amoldar em qualquer delas, o momento adequado à demonstração do seu incon-
formismo se dará em sede de preliminar de recurso de apelação6, por força da de-
terminação do art. 1.009, § 1º, do mesmo Diploma Legal, tendo em vista que para 
estes casos não haverá a ocorrência da preclusão. Acaso haja reforma da decisão 
interlocutória vergastada, restará prejudicado, por conseguinte, o conhecimento 
das razões do recurso de apelação, no que tange ao seu mérito propriamente dito.

Ainda que respeitada seja a intenção do legislador, no sentido de buscar 
maior celeridade ao processo judicial, não nos parece sensato “limitar” as hipó-
teses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, pela possibilidade de 
se deixar o julgador de primeira instância com “poderes” quase que ilimitados, 
por conta do subjetivismo do seu convencimento, no que se refere às decisões 
interlocutórias, proferidas no curso do processo, tendentes a causar prejuízos 
imediatos às partes.

Podemos dizer o mesmo acerca das decisões que versarem sobre o deferimen-
to ou indeferimento do ônus da prova que, conforme veremos adiante, contraria 
o comando legal, positivado no inciso VIII do art. 6º da legislação consumerista, 
que determina que o consumidor, no processo civil, deve ter facilitado a defesa 
de seus direitos.

A facilitação tratada pela lei especial, por si só, permite que haja a interpreta-
ção extensiva da hipótese do inciso XI do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 
Facilitar não é sinônimo de dificultar, muito menos de “postergar” a impugnação 
dessa matéria apenas no momento da interposição do recurso de apelação, como 
matéria preliminar, quando já estará encerrada a fase processual, destinada à ins-
trução do feito.

Logo, em hipótese alguma, poderíamos considerar a possibilidade de se to-
lher o direito de qualquer dos litigantes, em processo judicial, quando da inci-
dência do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à impossibilidade 
da interposição do recurso de agravo de instrumento, contra decisão interlocu-
tória que verse sobre o deferimento, ou indeferimento da inversão do ônus da 
prova porque, via de regra, as provas são produzidas com o objetivo da formação 
da convicção do julgador.

 6. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1º As questões resolvidas na fase de conheci-
mento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cober-
tas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente 
interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (grifamos).
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Por outro lado, essa limitação também não nos parece adequada pela possibi-
lidade do perecimento da prova a ser produzida judicialmente. Com a atual sis-
temática, as matérias não abarcadas no rol “taxativo” do art. 1.015 do Código de 
Processo Civil, conforme já esclarecido, deverão ser arguidas em preliminar de 
recurso de apelação. Porém, não podemos deixar de lado a primeira parte da re-
dação do inc. VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor que prevê como 
direito básico do consumidor, a facilitação da defesa dos seus direitos, em juízo.

Acaso não se entenda pela possibilidade de interposição do recurso de agravo 
de instrumento, quando a decisão interlocutória versar sobre a “inversão do 
ônus da prova”, a parte ficará refém da inegável demora no julgamento do seu re-
curso de apelação que, por si só, poderá acarretar o perecimento da prova, indis-
pensável à tutela do seu direito, sendo certo que, após a sua tramitação no 
tribunal, uma vez acolhida a matéria preliminar, também necessitará aguardar o 
retorno dos autos à vara de origem, após a certificação do trânsito em julgado, até 
que o juízo de primeira instância receba novamente o processo e possa retomar a 
marcha processual, determinando a inversão do ônus da prova, nos exatos ter-
mos do acórdão.

Somente após a observância do comando estabelecido no acórdão pelo juiz e 
pelas partes litigantes, bem como após a retomada da tramitação do processo 
com o encerramento da fase instrutória, é que será proferida nova sentença. Tal 
fato, contribuirá, inclusive, com o atraso na tramitação de outros feitos, em de-
corrência do “retrabalho” por parte do Poder Judiciário.

Como dissemos, o retardamento da reforma da decisão que verse sobre a in-
versão do ônus da prova dará ensejo, muitas das vezes, à possibilidade do pereci-
mento da prova que deveria ser produzida pelas partes litigantes. A consequência 
lógica que podemos chegar, neste caso, é que o magistrado não terá à sua dispo-
sição todos os elementos necessários à formação da sua convicção, essencial à 
correta aplicação da norma vigente ao caso concreto. Não haverá, nem mesmo 
com o acolhimento da matéria preliminar de apelação, a efetiva entrega da pres-
tação jurisdicional às partes.

Não se trata, portanto, da mera observância da taxatividade do rol do art. 
1.015 do Código de Processo Civil, mas, sim, da projeção das consequências fá-
ticas que a não admissão da possibilidade da interpretação extensiva do seu inci-
so XI acarretará ao ordenamento jurídico como um todo.

Quando o estado não consegue tutelar, de maneira adequada, o bem da vida 
de seus jurisdicionados, não há como se falar na observância da segurança, da or-
dem, tampouco da paz social pretendida.
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3. da FoRmação da ConviCção do magistRado

3.1. O juiz como destinatário das provas produzidas no processo

Segundo os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior7,

todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos litígios a serem 
solucionados pelo processo se originam de fatos (ex facto ius oritur). Por isso, 
o autor, quando propõe a ação, e o réu, quando oferece sua resposta, hão de 
invocar fatos que procurem justificar a pretensão de um e a resistência do ou-
tro. Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, o juiz extrairá 
a solução do litígio que será revelada na sentença.

Marcus Vinícius Rios Gonçalves8, por sua vez, ensina que

a prova é destinada a convencer o juiz, a respeito dos fatos controvertidos. 
Ele é o destinatário da prova. Por isso, sua participação na fase instrutória 
não deve ficar relegada a um segundo plano, de mero espectador das provas 
requeridas e produzidas pelas partes: cumpre -lhe decidir quais as necessárias 
ou úteis para esclarecer os fatos obscuros. Mas ele nem sempre terá condições 
de saber que provas são viáveis. Por exemplo: se há testemunha do fato, se 
existe algum documento que possa comprová -lo. Por isso, a produção da pro-
va deverá resultar de atuação conjunta das partes e do juiz. Cumpre àqueles, 
na petição inicial, contestação, fase ordinária e fase instrutória requerer as 
provas por meio das quais pretendam convencer o juiz. E a este decidir quais 
são efetivamente necessárias e quais podem ser dispensadas, podendo deter-
minar prova que não tenha sido requerida, ou indeferir prova postulada, cuja 
realização não lhe pareça necessária.

Percebemos, então, que o magistrado, por ser o destinatário das provas pro-
duzidas pelas partes litigantes, somente proferirá sentença após a formação da 
sua convicção, tal como previsto no art. 369 do Código de Processo Civil, tanto 
que ele poderá, conforme a redação do art. 3709 do mesmo Diploma Legal, de 

 7. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: Teoria geral do direi-
to processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. rev. 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1. p. 867.

 8. GONÇALVES, Marcos Vinícius Rios. In: LENZA, Pedro (Coord.). Direito processual ci-
vil esquematizado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 470.

 9. Art. 370. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os 
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a 
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ofício ou a requerimento da parte, “determinar as provas necessárias ao julga-
mento do mérito.”

A procedência total, a procedência parcial ou até mesmo a improcedência dos 
pedidos formulados na petição inicial, estão intimamente ligadas à convicção do 
juiz que, por sua vez, decorre das provas que as partes litigantes foram capazes de 
produzir no processo.

4. RegRa geRal do ônus da pRova no pRoCesso Civil

Segundo José Eduardo Carreira Alvim10, o ônus probatório “corresponde ao 
encargo que pesa sobre as partes, de ministrar provas sobre os fatos que consti-
tuem fundamento das pretensões deduzidas no processo.”

Ainda, conforme seus ensinamentos,

ônus não é o mesmo que obrigação, mas apenas um encargo que pesa sobre a 
parte. A obrigação é sempre em relação a alguém, havendo uma relação jurídi-
ca entre dois sujeitos, em que a satisfação da obrigação é do interesse do titular 
do direito. O ônus, por seu turno, é em relação a si próprio, em que satisfazer 
o ônus é interesse do próprio onerado. Assim, o devedor tem uma obrigação 
para com o credor; enquanto o réu tem o ônus da contestação.

Para Sergio Pinto Martins11, ônus

é o encargo de a parte provar em juízo suas alegações para o convencimento 
do juiz e, por isso, não é uma obrigação ou um dever, mas um encargo que a 
parte deve se desincumbir para provas as suas alegações. A parte corre o risco 
de não ver provadas as suas alegações e não ser vencedora na sua postulação.

Por força da disposição contida no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, 
em juízo, tanto o autor quanto o réu, têm o ônus da produção de provas. Assim, 
incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, 
a demonstração dos fatos que impeçam, modifiquem ou até mesmo, extingam o 
direito do autor.

verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção 
do juiz (grifamos).

 10. ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 19. ed. rev. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016. p. 278 -279.

 11. MARTINS, Sérgio Pinto. Teoria geral do processo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 250.
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Desse modo, podemos dizer que as partes litigantes, no curso do processo, 
têm o ônus de produzirem as provas acerca daquilo que alegaram, seja na petição 
inicial, seja na contestação, com vistas à obtenção de um desfecho favorável ao 
seu direito.

Não se trata de uma obrigação. Porém, de acordo com os ensinamentos dou-
trinários trazidos, percebemos que a não desincumbência do ônus da prova, por 
parte do autor, ou do réu, dependendo do caso concreto, acarretará consequên-
cias desfavoráveis quando da decisão do magistrado, na medida em que restará 
fragilizada a tutela, pelo estado, do direito posto em juízo.

5. RedistRiBuição do ônus da pRova no pRoCesso Civil

Há casos nos quais a produção da prova, fica por demais dificultada às partes 
litigantes.

Orientado pela figura existente no Código de Defesa do Consumidor, denomi-
nada “inversão do ônus da prova”, também no processo civil, o legislador entendeu 
por bem, visando a efetiva entrega da prestação jurisdicional pelo estado, inserir a 
possibilidade de se “redistribuir”, ou “distribuir de forma diversa”, o ônus da pro-
dução de determinada prova, indispensável ao deslinde da questão controvertida.

Ao discorrer sobre a regra do ônus da prova, disciplinada pelo art. 373 do Có-
digo de Processo Civil, o Prof. Elpídio Donizetti12, traz a ideia de que

esse regramento, no entanto, é relativizado pelo § 1º, o qual possibilita a distri-
buição diversa do ônus da prova conforme as particularidades do caso concre-
to, atribuindo à parte que tenha melhores condições de suportá -lo. Trata -se da 
distribuição dinâmica do ônus da prova, que se contrapõe à concepção estática 
prevista na legislação anterior (art. 333 do CPC/1973).

Nessa senda, Daniel Amorim Assumpção Neves13, entende que restou con-
sagrado

legislativamente a ideia de que deve ter o ônus da prova a parte que apresentar 
maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Como essa maior 

 12. DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 2. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Atlas, 2017. p. 520.

 13. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. 
2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p. 269.
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facilidade dependerá do caso concreto, cabe ao juiz fazer a análise e determi-
nar qual o ônus de cada parte no processo (...) (sic).

Nehemias Domingos de Melo14, esclarece -nos que, “dependendo das circuns-
tâncias do caso, o juiz pode distribuir o ônus da prova de forma diferente, desde 
que o faça por decisão fundamentada e, assegure a parte o tempo hábil para se de-
sincumbir do encargo.”

Segundo Cássio Scarpinella Bueno15,

de acordo com o § 1º do art. 373, nos casos previstos em lei (como se dá, por 
exemplo, no inc. VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, em que 
o que há é, propriamente, uma inversão do ônus da prova) ou diante de pecu-
liaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade 
de produzir prova nos moldes do caput, ou, ainda, considerando a maior faci-
lidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o magistrado atribuir o 
ônus da prova de modo diverso.

Amparados nesses conceitos doutrinários, podemos dizer que a “redistribui-
ção do ônus da prova”, inserida no ordenamento processual vigente, pela reda-
ção do § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil, nada mais é do que a 
modificação da regra geral, prevista nos incisos I e II deste mesmo dispositivo legal, o 
que significa dizer que a parte que, inicialmente, não tinha a incumbência da produ-
ção de determinada prova, a critério do juiz, passará a tê -la.

Para tanto, os requisitos traçados pelo legislador são 3 (três), quais sejam: “(i) 
impossibilidade de se produzir a prova; (ii) excessiva dificuldade na produção da 
prova e, ainda, (iii) maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário por 
quem, inicialmente, não detinha esse ônus”.

Uma vez preenchidos tais requisitos, o magistrado poderá redistribuir a regra 
do ônus da prova, em decisão fundamentada.

A possibilidade de se redistribuir o ônus da prova se revela como uma facul-
dade do juiz, na exata medida em que é ele o destinatário da prova e, somente ele, 
quando da análise do caso concreto, terá, ou não, elementos suficientes para en-
tender pela utilização dessa figura processual.

 14. MELO, Nehemias Domingos de. Lições de direito processual civil. São Paulo: Rumo Le-
gal, 2017. v. 1. p. 312.

 15. BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. p. 371.
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6. do CaBimento do ReCuRso de agRavo de instRumento quando a 
deCisão ReCoRRida estiveR vinCulada à questão da inveRsão do 
ônus da pRova, pRevista no aRt. 6º, viii, do Código de deFesa do 
ConsumidoR

A partir da vigência do Código de Defesa do Consumidor, desde que preen-
chidos os requisitos elencados no art. 6º, VIII, quais sejam, (i) verossimilhança 
das alegações e a constatação da (ii) hipossuficiência, tanto técnica quanto finan-
ceira, por parte do consumidor, por se entender que é a parte mais “fraca” na re-
lação de consumo, o legislador entendeu pela possibilidade de “inversão do ônus 
da prova”.

Antes da vigência da Lei Especial em tela, a regra geral do ônus da prova era 
prevista no art. 333, I e II, da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Pro-
cesso Civil. Nesta antiga norma processual, a regra geral do ônus da prova já se 
apresentava da mesma forma da que se apresenta nos dias de hoje, ou seja, já es-
tava positivado em nosso ordenamento jurídico a ideia de que cabia ao autor a 
demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a comprovação da 
existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Atento às dificuldades que eram enfrentadas à época, principalmente nas 
questões relacionadas à defesa do consumidor em juízo que, por vezes, não se 
conseguia alcançar, judicialmente, a tutela de seus direitos, estabeleceu -se a re-
gra da “inversão do ônus da prova”, justamente para possibilitar a efetiva entrega 
da prestação jurisdicional pretendida.

Ainda nos dias atuais, essa situação é encarada como exceção à regra estabe-
lecida pelo Código de Processo Civil, tendo em vista que essa inversão somente 
ocorrerá se os requisitos elencados pela norma, acima descritos, estiverem devi-
damente preenchidos.

Tal como ocorre na hipótese de “redistribuição do ônus da prova”, a possibi-
lidade da “inversão do ônus da prova” objetiva, precipuamente, o restabeleci-
mento da igualdade processual, entre as partes litigantes.

Notamos que em ambos os casos, pretendeu o legislador permitir que tanto o 
autor quanto o réu permanecessem em pé de igualdade, privilegiando, dessa for-
ma, a oportunização das mesmas chances à comprovação de seus direitos em juí-
zo, viabilizador da entrega da prestação jurisdicional pelo estado.

Nessa linha de ideias, uma vez preenchidos os requisitos elencados pela 
norma consumerista, poderá o magistrado, da mesma forma que ocorre na 
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“redistribuição do ônus da prova”, incumbir à parte, que inicialmente não deti-
nha esse ônus da produção da prova, que a produza, sob pena do desfecho pro-
cessual lhe ser desfavorável.

Na prática, não temos dúvidas de que essas figuras jurídicas têm exatamente 
a mesma finalidade, restando autorizada, portanto, a interposição do recurso de 
agravo de instrumento, também no caso de inversão do ônus da prova, ainda que 
não haja previsão expressa no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

O fato dessa hipótese não restar expressamente contemplada pela legislação 
processual é bem simples e, s.m.j., não deve ser entendido como óbice à interpo-
sição do recurso de agravo de instrumento.

O Código de Processo Civil, por óbvio, não poderia trazer no rol do art. 1.015, 
a hipótese do cabimento do recurso de agravo de instrumento, quando da ocor-
rência da inversão do ônus da prova, haja vista que esta matéria é tratada por lei 
especial, qual seja, o Código de Defesa do Consumidor. A legislação processual 
civil, trata apenas da regra processual geral, isto é, aquela que estabelece incum-
bir ao autor demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos e, ao réu, a de-
monstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, 
bem como a exceção à essa regra, inserida no ordenamento jurídico, chamada de 
redistribuição do ônus da prova.

Ora, se na lei que trata da regra geral – Código de Processo Civil – fora inse-
rida a figura jurídica, denominada de “distribuição do ônus da prova” que, na 
prática, independentemente dos seus requisitos autorizadores, tem a mesma 
“finalidade” daquela inserida no ordenamento jurídico vigente pela lei espe-
cial – Código de Defesa do Consumidor –, conhecida como “inversão do ônus 
da prova”,

entendemos não haver dúvidas acerca do cabimento do recurso de agravo de 
instrumento, também nesta hipótese, ainda que não prevista expressamente 
pelo legislador processual, sob pena de se desvirtuar ambos institutos e o pró-
prio ordenamento jurídico, sem contar a possibilidade de se desrespeitar os 
princípios da economia e celeridade processual.

Corroborando com nosso entendimento, passaremos a transcrever, na se-
quência, o voto da lavra do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, da 3ª Câmara de 
Direito Privado, do E. Tribunal do Estado do Mato Grosso, proferido nos autos do 
recurso de Agravo de Instrumento, autuado sob o n. 1001044 -30.2018.8.11.0000, 
tirado contra decisão de indeferimento de pedido de inversão do ônus da prova, in 
verbis:
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Ação de indenização por dano material – Veículo adquirido “Zero km” – In-
cêndio – Aplicabilidade do CDC – Teoria finalista mitigada – Inversão do ônus 
da prova – Art. 6º, VIII, CDC – Requisitos demonstrados – Recurso provido.

Cinge -se dos autos que o agravante ajuizou ação de indenização por dano 
material contra a Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Lt-
da., aduzindo que em 21.08.2014 adquiriu na concessionária, um caminhão 
Volkswagen modelo 8.160 DRC, “zero km”, no valor de R$ 131.500,00 (cento 
e trinta um mil e quinhentos reais), e dentro do prazo de 12 (doze) meses da 
garantia, estando o veículo no estacionamento, esse autoincinerou, sem causa 
aparente ou externa.

(...)

De início, passo a análise do não conhecimento do recurso alegado pela agra-
vada, sob o argumento do seu não cabimento, já que a decisão que indefere a 
inversão do ônus da prova não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC.

É fato que o inc. IX do art. 1.015, prevê o cabimento do recurso de agravo de 
instrumento contra as decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus 
da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, que expressamente estabelece:

‘Art. 373.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relaciona-
das à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 
termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, 
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por 
decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído’ (grifei).

Ora, inverter o ônus da prova significa atribuir à outra parte a incumbên-
cia da prova que originariamente lhe caberia, ou seja, é redistribuir o ônus, 
invertendo -o da ordem legalmente prevista.

Desse modo, rejeito a preliminar.

No mérito recursal, o agravante sustenta que devem ser aplicadas as normas 
de proteção ao consumidor, vez que demonstrou a verossimilhança de sua 
alegação, bem como a sua hipossuficiência técnica e econômica em relação à 
agravada, devendo ser invertido o ônus da prova na espécie.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o 
recorrente, em decorrência da adoção da chamada teoria finalista mitigada 
pelo STJ, que autoriza a incidência das normas consumeristas em benefício da 
parte que a despeito de não ser o destinatário final do produto ou serviço, tem 
reconhecida a sua vulnerabilidade.

(...)
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Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos 
da Lei 8.078/1990 devem ser aplicados na sua integralidade na busca pela efe-
tiva proteção do consumidor, permitindo o art. 6º, inc. VIII, da Lei 8.078/1990 
a inversão do ônus da prova.

No caso em apreço, conclui -se que a agravante está em posição desvantajosa 
perante a agravada, notadamente no que se refere às condições de produzir 
prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do onus probandi, com o 
intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Importante ressaltar que a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se 
limita à ausência de conhecimento técnico. Segundo leciona Claudia Lima 
Marques, vulnerabilidade representa “uma situação permanente ou provisó-
ria, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, dese-
quilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um 
estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção” (Claudia 
Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonard Rosco e Bessa, Manual de 
direito do consumidor, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2010). Assim, desde que apli-
cável o CDC, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo 
verossimilhança em suas alegações, procede a inversão do ônus da prova.

Isso ocorre, como visto, porque a relação jurídica qualificada por ser “de 
consumo” é caracterizada pela presença de uma parte vulnerável de um lado 
(consumidor) e de um fornecedor de outro, porque é essência do código o 
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, princípio-
-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4º, inc. I, do CDC).

No caso vertente, a hipossuficiência da agravante em relação à agravada é no-
tória, estando à verossimilhança das alegações postas na inicial demonstrada 
nos documentos de boletim de ocorrência, nota fiscal, notificação a concessio-
naria, contrato de financiamento, manutenções efetuadas no veículo e termo 
de garantia (Id. 1602209).

Ademais, a vulnerabilidade não se define tão somente pela capacidade eco-
nômica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em exame. Todos 
esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda ser vulnerável 
pela dependência do produto; pela natureza adesiva do contrato imposto; pelo 
monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável; pela extremada 
necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à 
atividade, dentre outros fatores.

(...)

Dessa forma, tratando de possível defeito do veículo, é nítida a dificuldade do con-
sumidor em produzir a prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que afasta a 
regra geral prevista no art. 373, inc. I, do CPC/2015, ao contrário do fornecedor, 
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que tem todas as condições de provar se o veículo possui ou não o vício apontado, 
não havendo que se falar em produção de prova negativa na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum 
objurgado merece reforma para aplicar o CDC e deferir a inversão do ônus 
da prova pleiteado pelo consumidor, ante ao preenchimento dos requisitos 
exigidos do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe dou provimento (grifamos).

Nessa mesma vereda, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, median-
te voto da lavra do Desembargador Relator Correia Lima, integrante da 20ª Câ-
mara de Direito Privado, quando do julgamento do recurso de Agravo de 
Instrumento, autuado sob o n. 2207941 -27.2016.8.26.0000, entendeu pela ad-
missibilidade do recurso de agravo de instrumento, interpretando, portanto, de 
forma extensiva, a redação dada ao inc. XI do art. 1.015 do Código de Processo 
Civil, quando se tratar de inversão do ônus da prova, vejamos:

Agravo de instrumento – Ação ordinária revisional de contrato bancário c/c 
pedido consignatório – Contrato de financiamento – Deferimento de perícia 
e ordem à autora de depósito dos honorários do perito – Alegada necessida-
de de observância da requerida inversão do onus probandi para a imposição 
do pagamento dos honorários periciais – Inversão do ônus da prova que não 
implica inversão do ônus financeiro – Perícia contábil requerida pela autora e 
deferida no exclusivo interesse desta – Ônus e eventual custo da prova a cargo 
da promovente da demanda – Arts. 82, 95 e 373 do CPC – Decisão mantida – 
Recurso improvido.

“Alega a agravante, em resumo, que requereu a inversão do ônus da prova por 
se tratar de relação de consumo, devendo os honorários periciais, em razão 
disso, ser suportados pelo agravado (f.).

(...)

Mencionado cânone processual, como se extrai de sua letra ou intelecção, es-
tabelece, precisamente, que, atualmente, só cabe o recurso de agravo de instru-
mento nas hipóteses ali indicadas, não cabendo essa modalidade de insurgência 
contra atos que não se encaixam nas hipóteses expressamente previstas.

O caso em tela cuida da hipótese de deferimento de prova pericial postulada 
pela parte autora, determinando a ela o ônus financeiro da sua produção, não 
expressamente prevista no referido art. 1.015 do atual CPC.

Trata -se, pois, de circunstância que conduziria ao entendimento equivocado, 
como adiante restará esclarecido de que a insurgência não admitiria cognos-
cibilidade.
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(...)

Observa -se, pois, que, embora não se encontre expressamente prevista nas 
hipóteses de decisões recorríveis por meio de agravo de instrumento, dispos-
tas no art. 1.015 do CPC em vigor, a r. decisão reptada, que deferiu a prova 
pericial postulada pela agravante, determinando a ela o ônus financeiro da sua 
produção, alegando a recorrente a respectiva incorreção da determinação por 
sustentar a necessidade da inversão do ônus da prova, foi impugnada adequada-
mente, por meio do recurso cabível, razão porque dele se conhece.

(...)

Ao que se depreende das alegações das razões recursais e, notadamente, da 
petição encartada a f. dos autos, a perícia foi induvidosamente requerida pela 
agravante, inexistindo norma ou excepcionalidade que imponha a inversão 
do ônus financeiro de produzi -la.

(...)” (grifamos).

O E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, seguindo essa mesma linha de ra-
ciocínio, admitiu a interposição do recurso de agravo de instrumento, porquan-
to, segundo entendimento exarado pelo voto da lavra da Desembargadora 
Relatora Maria de Lourdes Pinho Medauar, integrante da 1ª Câmara Cível, quan-
do do julgamento do recurso autuado sob o n. 0010264 -08.2016.8.05.0000, 
tratando -se de relação de consumo, a regra a ser seguida é a do Código de Defesa 
do Consumidor e, não, a do Código de Processo Civil:

Ementa: Agravo de instrumento. Fornecimento de energia. Má prestação de 
serviço. Inadequação das instalações elétricas. Determinação de apresenta-
ção de laudo técnico pela agravante. Inversão do ônus da prova. Art. 6º, VIII, 
CDC. Possibilidade de deferimento durante a fase instrutória, resguardadas as 
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do 
STJ. Recurso conhecido e improvido.

I – Os conflitos relacionados ao consumo não devem ser resolvidos seguindo 
os moldes gerais do Código de Processo Civil, mas de acordo com as normas 
específicas do Código de Defesa do Consumidor, que excetuam a regra geral.

(...)

IV – Quanto à alegação acerca do momento processual no qual foi determi-
nada a inversão do ônus da prova, em virtude da omissão da lei sobre o tema, 
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a inversão 
referida poderá ser feita na fase instrutória do processo, resguardando -se as 
garantias constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório.

V – Recurso improvido. (...)
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Relatório: Trata -se de agravo de instrumento interposto pela Compa-
nhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, em face da decisão 
de f., proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação 
de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Ilhéus, nos autos da Ação 
0502743 -05.2014.805.0103, nos seguintes termos:

‘(...)

Fixo como ponto controvertido a existência ou não de inadequação das 
instalações elétricas da unidade consumidora do autor, registrada sob n. 
0014569952, razão pela qual invertendo -se desde já o ônus da prova em be-
nefício do hipossuficiente, determino à parte ré que forneça, em 15 (quinze) 
dias, o laudo técnico de inspeção do imóvel a que se refere a f., bem assim o 
projeto aventada pela ré em peça de defesa (f., parágrafos 2º e 3º)

(...)’

(...)

Irresignado, o agravante sustenta que o CPC/2015 estabelece que o ônus da 
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, devendo o 
agravado demonstrar cabalmente o que alega.

(...)

Voto: Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo 
de instrumento.

Cuida -se de recurso no qual alega a agravante o não cabimento da inversão do 
ônus da prova no caso dos autos, bem como a inexistência de hipossuficiência 
do agravado, capaz de ensejar a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

Na origem, o agravado/autor alega que vem sofrendo com a má prestação dos 
serviços fornecidos pela agravante, estando o seu imóvel, desde 15.04.2012, 
sem energia elétrica.

Informa, ainda, que após solicitar o restabelecimento da energia, foi surpreen-
dido com a retirada dos fios condutores do padrão medidor do imóvel, por 
determinação da agravante.

Pois bem, da detida análise dos autos, extrai -se que a relação estabelecida entre 
as partes se encaixa perfeitamente nos conceitos instituídos nos arts. 2º e 3º do 
Código de Defesa do Consumidor. Deste modo, resta, portanto, configurada a 
incidência da legislação consumerista na situação em escopo.

(...)

No que tange à inversão do ônus da prova, sabe -se que nas relações de consu-
mo, regidas pela Lei 8.078/1990, o reconhecimento da situação de desigualda-
de entre consumidor e fornecedor fez com que se atribuísse ao juiz da causa o 
poder de transferir a esse a obrigação de provar que não lesou o consumidor, 
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em virtude do seu conhecimento tecnológico sobre o produto ou serviço que 
está sendo colocado no mercado.

Deste modo, os conflitos relacionados ao consumo, como no caso em tela, não 
devem ser resolvidos seguindo os moldes gerais do Código de Processo Civil, 
mas, sim, das normas específicas do Código de Defesa do Consumidor, que 
excetuam esta regra geral.

Diante da hipossuficiência do agravado em emitir o referido laudo, houve a 
determinação de inversão do ônus da prova, determinando -se a agravante a 
produção da prova em questão, no prazo de 15 dias.

Destarte, efetivamente, não seria possível ao agravado a apresentação da prova 
determinada pela Magistrada a quo, necessária ao deslinde do feito, em razão 
do seu desconhecimento técnico sobre o serviço reclamado.

(...)

Desse modo, presentes os requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, correta 
a decisão agravada que aplicou a inversão do ônus da prova, quanto à necessi-
dade de apresentação do laudo técnico de inspeção do imóvel, a ser apresen-
tado pela agravante.

Quanto à alegação acerca do momento processual no qual foi determinada a 
inversão do ônus da prova, em virtude da omissão da lei sobre o tema, o Supe-
rior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a inversão referida 
poderá ser feita na fase instrutória do processo, resguardando -se as garantias 
constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório, a saber:

Processual civil. Fornecimento de energia elétrica. Inversão do ônus da prova. 
Regra de instrução. Exame anterior à prolação da sentença. Precedentes do 
STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da 
prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de 
julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve – preferencialmen-
te – ocorrer durante o saneamento do processo ou – quando proferida em mo-
mento posterior – garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade 
de apresentar suas provas. Precedentes: REsp 1.395.254/SC, rel. Min. Nancy 
Andrighi, 3ª T., j. 15.10.2013, DJe 29.11.2013; EREsp 422.778/SP, rel. Min. 
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, 
j. 29.02.2012, DJe 21.06.2012.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.450.473/SC, rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 23.09.2014, DJe 30.09.2014).

Nesses termos, observa -se que a decisão agravada, que inverteu o ônus da 
prova em benefício do hipossuficiente, foi proferida na fase instrutória do 
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processo, conforme se vê às f., tendo sido oportunizado à agravante a apresen-
tação do laudo técnico de inspeção do imóvel, em consonância com o enten-
dimento do STJ.

Pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, mantendo -se, na íntegra, a deci-
são recorrida, pelo acerto de seus fundamentos (grifamos).

Esse também foi o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, autuado sob 
o n. 70077203859 (CNJ 0085597 -97.2018.8.21.7000), com voto da lavra do 
Desembargador Relator Tasso Caubi Soares Delabary, integrante da 9ª Câmara 
Cível:

Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Processual civil. Relação de 
consumo. Incidência do CDC. Ônus da prova. Inversão. Possibilidade. 1. Si-
tuação dos autos na qual é evidente a relação de consumo, sendo autorizada a 
inversão do ônus probatório. Aplicação da Teoria Finalista acolhida no orde-
namento. 2. Presente a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica do consu-
midor, imperativo a inversão do ônus da prova. Precedentes jurisprudenciais 
desta Corte e do STJ. Recurso provido.

(...)

Voto: Eminentes Colegas!

Prefacialmente, nenhum reparo ao exame de admissibilidade. O recurso é próprio, 
aportou em tempo hábil e veio desacompanhado de preparo em face do de-
ferimento da assistência judiciária gratuita. Portanto, apto a ser conhecido. 
Quanto ao mérito, renovada vênia ao entendimento do juízo de origem, en-
tendo aplicável à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, 
considerando que a parte autora, embora utilize a energia elétrica para sua 
atividade (produtor rural), também a utiliza para uso em sua moradia, e es-
tá em evidente condição de hipossuficiência técnica em relação à agravada. 
Trata -se, pois, de aplicação da Teoria Finalista adotada em nosso ordenamento 
e já consagrada pelos tribunais.

O CDC, em seu art. 2º define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica 
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Registra -se que a expressão “destinatário final”, de que trata o artigo supra-
citado, abrange também as pessoas que, apesar de adquirirem produtos e 
contratarem serviços para fins econômicos, se encontram em situação de vul-
nerabilidade em relação aos prestadores e fornecedores de serviços e produtos, 
tal qual a situação do ora autor frente a concessionária de energia. Ou seja, 
inegavelmente é a requerida quem detém maior conhecimento e capacidade 
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técnica para demonstrar a prestação do serviço adequado do serviço de ener-
gia elétrica.

(...)

Somado a isso, o art. 373 do CPC/2015 dispôs sobre a distribuição do ônus 
da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê -lo, 
verbis:

(...)

A respeito do tema, ainda, Nelson Nery Junior preleciona que:

Exceção à regra geral. Ônus dinâmico da prova. Inversão pelo juiz. A regra 
geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova 
entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, 
modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 
373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a 
inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus 
de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê -lo, 
conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada (Nelson 
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 
2. tir. NCPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 997).

Nessas condições, atento à pretensão inicial e à controvérsia estabelecida, in-
controverso que é a parte requerida quem detém maiores condições de trazer 
as provas necessários à solução da controvérsia, mormente em razão de que é 
quem possui maior capacidade e especialidade técnica e, inclusive, facilidade 
de apresentação das informações.

À vista do exposto, encaminho o voto no sentido de dar provimento ao recurso 
para, reformando a decisão singular, reconhecer a aplicabilidade das regras 
do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da 
prova em favor da parte autora.

É como voto (grifamos).

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por sua vez, por meio do 
voto proferido pelo Desembargador Relator Raulino Jacó Brüning, quando do 
julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, autuado sob o n. 4016443-
-56.2016.8.24.0000, entendeu pela interpretação extensiva do inc. XI do art. 
1.015 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Agravo de instrumento. Imóvel financiado com recursos do Sistema Financei-
ro de Habitação. Seguro habitacional. 1. Decisão interlocutória determinando 
a inversão do ônus da prova em favor dos autores. 2. Recurso da seguradora ré. 
3. Propalada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Rejeição. 
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Relação de consumo configurada. Exegese do art. 3º, § 2º, da Lei 8.078/1990. 
4. Aventada impossibilidade de inversão do encargo probatório. Desacolhimento. 
Hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações dos requerentes demons-
tradas. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

Relatório:

Cuida -se, na origem, de ação ordinária de responsabilidade obrigacional se-
curitária ajuizada por Reinaldo Mauro Dressler e Zulamar Vergílio Francisco 
contra Caixa Seguradora S.A., objetivando os autores a condenação da ré à 
reparação dos prejuízos decorrentes dos vícios de construção existentes em 
seu imóvel, que foi adquirido através de financiamento regido pelas normas 
do Sistema Financeiro de Habitação, ao qual está vinculado o contrato de se-
guro habitacional (f.).

Após contestação e réplica, o Juiz a quo proferiu decisão determinando, entre 
outras coisas, a inversão do ônus da prova em favor dos requerentes. Colhe -se 
da parte dispositiva do decisum (f.):

‘1. Determino a realização de perícia técnica no imóvel e nomeio o engenheiro 
Celso Galiza, com endereço profissional na Rua Ministro Ribeiro da Costa, 
169, Jardim Atlântico, Florianópolis/SC, como perito judicial, que deverá 
apresentar proposta de honorários em 5 (cinco) dias (art. 465, § 2º, do Código 
de Processo Civil).

2. Defiro a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. (...)’

Inconformada, Caixa Seguradora S.A. interpõe agravo de instrumento, susten-
tando que: (a) a inversão do encargo probatório, mesmo nas relações de con-
sumo, está condicionada à verossimilhança das alegações do consumidor, o 
que não se verificou no presente caso; (b) ademais, o seguro em questão é obri-
gatório, porquanto vinculado a contrato de financiamento do Sistema Finan-
ceiro de Habitação, devendo ser observada a legislação específica (Decreto -lei 
73/1966), e não o Código de Defesa do Consumidor (f.).

(...)

1. Admissibilidade:

O recurso é tempestivo (f.), está munido de preparo (f.) e desafia decisão in-
terlocutória que versa sobre inversão do ônus da prova, enquadrando -se, pois, 
no inc. XI do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, 
razão pela qual merece conhecimento.

2. Recurso

A agravante objetiva a reforma do decisum que deferiu pedido de inversão do 
encargo probatório formulado pelos agravados.
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Alega, para tanto, que a redistribuição do onus probandi, mesmo nas relações 
de consumo, está condicionada à verossimilhança das alegações da parte hi-
possuficiente, o que não se verificou no caso em apreço. Ademais, no seu 
entender, a presente lide deve ser regida pela legislação específica, qual seja, o 
Decreto -lei 73/1966, e não pelo diploma consumerista.

(...)

Assim, reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, admite-
-se a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990, 
a saber:

(...)

Vê -se que a redistribuição do ônus probatório está condicionada à verossi-
milhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência. Na espé-
cie, restou demonstrada a hipossuficiência dos agravados, uma vez que não 
possuem conhecimentos técnicos para apontar os danos estruturais no seu 
imóvel.

Ademais, a verossimilhança das suas alegações está amparada na existência do 
seguro obrigatório, bem como nos supostos vícios de construção existentes 
no bem.

(...)

Assim, faz -se necessária a inversão do ônus da prova, devendo ser confirmada 
a decisão recorrida.

Conclusão: Diante do exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e 
negar -lhe provimento (grifamos).

Vejamos, também, por oportuno, o entendimento a que chegou o E. Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento do recurso de Agravo de 
Instrumento, autuado sob o n. 0005079 -62.2017.8.19.0000, com voto proferido 
pelo Des. Nagib Slaibi, da 6ª Câmara Cível:

Acórdão: Direito da responsabilidade civil. Ação que tem por objeto indeni-
zação por dano moral e material em razão de atropelamento que culminou na 
amputação do pé esquerdo da agravada. Inversão do ônus da prova com funda-
mento no 6º, VIII e 17 do CDC. Recurso. Desacolhimento.

O NCPC consolidou a teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova, tra-
zendo a possibilidade de o magistrado, diante de peculiaridades da causa, dis-
tribuir diversamente o ônus da prova quando houver maior facilidade para 
uma parte comprovar determinado fato em relação à outra. No caso, não há 
dúvidas de que será muito mais fácil para a agravante comprovar que seu pre-
posto agiu diligentemente com prudência e perícia na direção do veículo ou 
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algum outro fato que exclua a sua responsabilidade, devendo ser mantida a 
decisão agravada que acertadamente redistribuiu o ônus por tal encargo.

Precedente: 0051061 -36.2016.8.19.0000 – Agravo de Instrumento 1ª Ementa 
Des. José Carlos Paes – j. 23.11.2016 – 14ª Câmara Cível.

Desprovimento do recurso. (...)

Agravo de instrumento em face de decisão que inverteu o ônus da prova em 
favor da agravada, em ação que tem por objeto indenização por dano moral 
e material em razão de atropelamento que culminou na amputação do pé es-
querdo da mesma.

Pretende o agravante a reforma da decisão diante da ausência de requisitos au-
torizadores do pedido de inversão do ônus da prova, aduzindo ser impossível 
produzir prova acerca de fato negativo.

Alega que a agravada não trouxe aos autos elementos probatórios capazes de 
comprovar suas alegações, inexistindo, no caso, os requisitos da verossimi-
lhança e hipossuficiência, previstos no art. 6º, VIII, do CDC para autorizar a 
inversão do onus probandi.

Requer a reforma da decisão, por entender ser inaplicável a inversão do ônus 
da prova no presente caso.

Contrarrazões da agravada pelo desprovimento do recurso. É o relatório.

A demanda primitiva versa sobre reparação por danos decorrentes de atrope-
lamento que culminou na amputação do pé esquerdo da agravada.

O douto Juízo, inverteu o ônus da prova com fundamento nos arts. 6º, VIII e 
17 do Código de Defesa do Consumidor.

O Novo Código de Processo Civil, também deve ser aplicado ao caso, especial-
mente o art. 373, § 1º, do NCPC, que assim dispõe:

(...)

Como visto, o § 1º do art. 373 do NCPC consolidou a teoria dinâmica de dis-
tribuição do ônus da prova, trazendo a possibilidade de o magistrado, diante 
de peculiaridades da causa, distribuir diversamente o ônus da prova quando 
houver maior facilidade para uma parte comprovar determinado fato em re-
lação à outra.

Por meio desta teoria, pode o juiz, de forma justificada, redistribuir o ônus da 
prova entre os integrantes da relação processual, atribuindo o encargo à parte 
que, no caso concreto, tenha melhores condições de produzi -la, visando a um 
processo mais justo e efetivo.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova já era prevista no orde-
namento brasileiro para as ações consumeristas, passando a ser adotado pelo 
novo Código de Processo Civil com alcance mais amplo.
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Os requisitos considerados pelo legislador para a redistribuição do ônus da 
prova são:

•  peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva difi-
culdade em se cumprir o ônus probatório;

•  maior facilidade da outra parte para obter a prova do fato contrário.

No caso, não há dúvidas de que será muito mais fácil para a agravante compro-
var que seu preposto agiu diligentemente com prudência e perícia na direção 
do veículo ou algum outro fato que exclua a sua responsabilidade, devendo 
ser mantida a decisão agravada que acertadamente redistribuiu o ônus por tal 
encargo.

Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal:

‘0051061 -36.2016.8.19.0000 – Agravo de instrumento 1ª Ementa Des. José 
Carlos Paes – j. 23.11.2016 – 14ª Câmara Cível Agravo de instrumento. Aci-
dente ferroviário. Atropelamento. Inversão do ônus da prova. Cabimento. 1. 
Ab initio, necessário ressaltar que, na qualidade de concessionária de serviço 
público, a ré responde objetivamente pelos danos que causar em razão da 
atividade concedida, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Repú-
blica. Doutrina. 2. Noutra toada, tratando -se de relação de consumo, em que o 
agravado é consumidor por equiparação, deve -se aplicar à espécie o Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor. 3. É inegável que nas circunstâncias dos au-
tos, o consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade, ante sua condi-
ção de hipossuficiência em relação ao fornecedor, pois pelas regras ordinárias 
de experiência tem o usuário do serviço maior dificuldade em reunir provas 
ou demonstrar os fatos alegados, mormente quando se discute a dinâmica do 
evento e suposta culpa exclusiva da vítima. 4. A finalidade da inversão do ônus 
da prova é exatamente equilibrar as forças, diante do princípio que reconhece 
a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Assim, presentes os 
requisitos previstos no art. 6º, inc. VIII, do CDC, a ensejar o deferimento da inver-
são pretendida. 5. Noutro giro, impende ressaltar que o deferimento da inversão 
do ônus da prova pelo julgador de primeiro grau não significa que o consumidor 
fica dispensado de produzi -la em juízo – o mínimo que seja – deixando clara a 
ocorrência do dano, além da sua relação de causalidade com determinado fato, 
como se verifica do registro de ocorrência, relatório de alta hospitalar e fotos 
anexadas aos autos. Precedentes do STJ e TJRJ. 6. Recurso não provido’.

Ante tais considerações, voto pelo desprovimento do recurso (grifamos).

O E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte proferiu entendimento, por 
meio do voto do Desembargador Relator Vivaldo Pinheiro, da 3ª Câmara Cí-
vel, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, autuado sob o n. 
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2017.009679 -7, no sentido de que o inc. XI do art. 1.015 do Código de Pro-
cesso Civil, não excluiu a possibilidade de aplicação do ônus probatório, com 
fundamento no Código de Defesa do Consumidor, tendo apenas ampliado as 
suas hipóteses:

Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação ordinária de seguro 
habitacional. Preliminar de ausência de recolhimento do FRMP. Interesse me-
ramente privado. Precedentes. Não acolhimento. Pleito de deslocamento dos 
autos para Justiça Federal. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Hipótese não 
elencada no dispositivo. Recurso inadmitido nesta parte. Inversão do ônus pro-
batório. Possibilidade. Relação de consumo perfeitamente identificada. Aplicação 
do CDC. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC. Produção de perícia para o deslinde 
da controvérsia. Responsabilidade pelo pagamento dos honorários que deve ser 
atribuída à seguradora, por ser a mais interessada na produção da prova. Hipossu-
ficiência da parte agravada. Expressiva vulnerabilidade em relação à seguradora. 
Decisão mantida. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Conhecimento e 
desprovimento do agravo de instrumento.

(...)

Relatório: Trata -se de agravo de instrumento interposto pela Sul América 
Companhia Nacional de Seguros Gerais S.A., em face de decisão interlocutó-
ria proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo 
do Amarante/RN, que nos autos da ação ordinária de responsabilidade obriga-
cional securitária, indeferiu o pedido de deslocamento dos autos para a Justiça 
Federal, fixando a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a 
demanda, como também, atribuiu à seguradora agravante a responsabilidade 
pela iniciativa instrutória do processo e pagamento dos honorários periciais.

(...)

Alternativamente, pontua que a disciplina estampada no art. 95 do CPC de-
termina que o custeio dos honorários para a realização da perícia deverá ser 
rateado entre as partes.

Assevera a inexistência de aplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC ao caso, 
devendo estar presentes os requisitos da verossimilhança das alegações, não 
se visualizando a fundamentação necessária para que o magistrado desse as 
razões do seu convencimento.

Pede, então, que a decisão seja reformada para que haja a redistribuição do 
ônus da prova de maneira que ambas as partes arquem com o custeio da prova 
pericial.

No mérito, requereu pelo conhecimento e provimento do agravo integralmen-
te. (...)

Mérito: (...)
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Perfeitamente possível a determinação do encargo à seguradora agravante. A 
previsão contida no art. 6º, VIII, do CDC, desde que plausível a alegação ou 
quando for hipossuficiente o consumidor, encontra amplo respaldo na juris-
prudência pacificada, como acima visto.

Também não há que se falar em aplicação da teoria de redistribuição do ônus 
da prova pelo juiz de modo diverso ou adotando por alegação a excessiva difi-
culdade no cumprimento do encargo.

É que a norma processual não excluiu a possibilidade de aplicação do ônus 
probatório com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, tendo ape-
nas ampliado as suas hipóteses, em casos diversos (art. 373 do CPC/2015).

Nesse passo, não prosperam os argumentos relacionados ao ônus da prova, 
uma vez que a decisão está devidamente respaldada neste aspecto, inclusive 
com requerimento formulado pela própria seguradora nesse sentido (contes-
tação – Anexo 1).

A relação jurídica objeto da lide, consistente no ajuizamento de ação de 
obrigação securitária com a necessidade de apuração dos defeitos mediante 
designação de perito com o pagamento dos honorários devidos, adequa -se 
perfeitamente ao regramento preceituado no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

A hipossuficiência do consumidor neste tipo de relação é pacífica e consolidada.

De mais a mais, a disciplina firmada no art. 95 do CPC há de ser mitigada, se 
comprovada hipossuficiência de uma das partes, como parece revelar o caso 
dos autos. Como enfatizado, é possível a atribuição do ônus probatório de modo 
diverso, a teor do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, abrandando o uso da regra 
geral quanto a tal aspecto.

(...)

Por tudo evidenciado, ausente o fumus boni iuris alegado pela seguradora agra-
vante no alternativo, torna -se despiciendo analisar o periculum in mora.

Ante o exposto, quanto ao pedido alternativo de redistribuição do ônus proba-
tório, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, inadmitindo - o 
quanto ao pleito de remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto (grifamos).Outro não poderia ser o entendimento desses tribu-
nais, haja vista que o que se busca, ou o que se deveria buscar com a atividade ju-
diciária, é a efetiva entrega da prestação jurisdicional, com a facilitação da defesa 
dos direitos do consumidor em juízo, conforme o propósito do nosso trabalho, 
nada mais.

Entender de forma diversa, no sentido de que não seria possível a interposição 
do recurso de agravo de instrumento, no caso da inversão do ônus da prova, 
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previsto no Código de Defesa do Consumidor, além de ser verdadeiro retrocesso, 
acabaria por desvirtuar ambos os institutos, porquanto, insistimos que, na práti-
ca, eles têm exatamente a mesma finalidade processual.

Em sentido oposto, no entanto, foi o entendimento do E. Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, au-
tuado sob o n. 0007298 -95.2018.8.16.0000, uma vez, que segundo o voto do De-
sembargador Relator Guilherme Freire de Barros Teixeira, integrante da 10ª 
Câmara Cível, o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, é taxativo e, por 
isso, não admite interpretação extensiva:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que indeferiu a denunciação 
da lide à Unimed Rio e ao Hospital Evangélico, além de determinar a aplicação 
do CDC e a inversão do ônus da prova. Aplicação do CDC. Matéria não pre-
vista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Recurso não conhecido neste 
ponto. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Contrato de adesão. Hipos-
suficiência comprovada. Denunciação da lide. Vedação. Art. 88 do CDC. Pre-
cedentes. Denunciação que não está fundada em direito de regresso. Recurso 
parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

1. Relatório:

Trata -se de agravo de instrumento interposto por Unimed Curitiba – Socieda-
de Cooperativa de Médicos contra a decisão (mov. 48.1) proferida nos autos 
n. 0009990 -98.2017.8.16.0001, de ação de indenização por danos morais, 
que rejeitou as preliminares suscitadas pela ré, bem como indeferiu a denun-
ciação da lide à Unimed Rio e ao Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, além 
de determinar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Em suas 
razões (mov. 1.1 -TJ), a agravante defendeu, em síntese, a inaplicabilidade do 
Código de Defesa do Consumidor ao caso e a impossibilidade de inversão do 
ônus da prova. Sustentou a necessidade de denunciação da lide à Unimed -Rio 
e ao Hospital Evangélico do Rio de Janeiro. Com base no exposto, pleiteou 
a antecipação da tutela recursal, para deferimento da denunciação da lide e 
revogação da inversão do ônus da prova e, ao final, o provimento do recurso.

O agravo foi parcialmente recebido e foi indeferida a antecipação da tutela 
recursal pleiteada (mov. 5.1 -TJ). Devidamente intimada, a agravada não apre-
sentou resposta (mov. 10 -TJ).

Em síntese, é o relatório.

2. Fundamentação.

Inicialmente, não deve ser conhecido o recurso no que tange à questão atinen-
te à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, salvo como prejudicial 
para o exame da inversão do ônus probatório.
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Isso porque tal matéria não está inclusa no art. 1.015 do CPC/2015, o qual 
apresenta, numerus clausus, as hipóteses de cabimento da via recursal eleita, 
limitadas aos incisos do citado artigo, estendidas, pelo inc. XIII, às situações 
expressamente autorizadas em lei e, pelo parágrafo único, às decisões pro-
feridas em liquidação ou cumprimento de sentença e processos de execução 
ou inventário.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero afirmam 
que, com o CPC/2015, “o agravo retido desaparece do sistema (as questões re-
solvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento 
só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, § 1º) e agravo de 
instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias 
expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015)” (Novo curso de proces-
so civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Ed. RT, 
2015, v. 2, p. 533 -534).

Da mesma forma, Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, 
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello lecionam: 
“A opção do NCPC foi a de extinguir o agravo na sua modalidade retida, alte-
rando, correlatamente, o regime das preclusões (o que estava sujeito a agravo 
retido, à luz do NCPC, pode ser alegado na própria apelação) e estabelecendo 
hipóteses de cabimento em numerus clausus para o agravo de instrumento: 
são os incisos do art. 1.015 somados às hipóteses previstas ao longo do NCPC” 
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo. 
São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1453).

(...)

7. Assim, tenho que existe razão para a inversão do ônus da prova em favor da 
parte agravada. (...)

3. Conclusão.

Do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente e, na extensão, negar 
provimento ao recurso.

4. Dispositivo.

Acordam os integrantes da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, na exten-
são, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamenta-
ção (grifamos).

Respeitamos, evidentemente, o entendimento acima transcrito. Porém, não 
podemos deixar de manifestar nossa surpresa com tal veredito, porque defende-
mos a ideia da possibilidade da interpretação extensiva do inc. XI do art. 1.015, 
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sob pena de se corromper, como já dissemos, tanto o instituto da redistribuição 
do ônus da prova quanto o da inversão do ônus da prova, disciplinado pela nor-
ma especial consumerista.

7. inveRsão do ônus da pRova Como RegRa de instRução pRoCessual

Não podemos deixar de mencionar no presente trabalho que o Superior Tri-
bunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a inversão do ônus deve 
ser entendida como regra de instrução e não de julgamento.

Processual civil. Fornecimento de energia elétrica. Inversão do ônus da prova. 
Regra de instrução. Exame anterior à prolação da sentença. Precedentes do 
STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da 
prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de 
julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve – preferencialmente 
– ocorrer durante o saneamento do processo ou – quando proferida em mo-
mento posterior – garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade 
de apresentar suas provas. Precedentes: REsp 1.395.254/SC, rel. Min. Nancy 
Andrighi, 3ª T., j. 15.10.2013, DJe 29.11.2013; EREsp 422.778/SP, rel. Min. 
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, 
j. 29.02.2012, DJe 21.06.2012.

2. Agravo regimental não provido.

Por essa razão, entendemos que nos casos em que haja necessidade da inci-
dência dos ditames da legislação consumerista, totalmente desarrazoado seria 
deixar para momento posterior a interposição de recurso contra decisão que ver-
se diretamente sobre o deferimento, ou indeferimento, da inversão do ônus da 
prova, primeiro, porque a própria lei especial disciplina que a defesa do consu-
midor deve ser facilitada em juízo; segundo, porque, uma vez que a prova não se-
ja produzida no exato momento da instrução processual, existe a possibilidade 
do seu perecimento, em decorrência da demora na tramitação do feito, que de-
penderá do julgamento do recurso de apelação em segunda instância e, no caso 
de acolhimento da matéria preliminar do recurso, precisará ser remetido à vara 
de origem para retomada da marcha processual, a partir da fase instrutória e, ter-
ceiro, porque, na prática, conforme já tivermos a oportunidade de dizer, a sua fi-
nalidade é exatamente a mesma daquela descrita no § 1º do art. 373 do Código de 
Processo Civil.
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8. ConClusão

Demonstramos, com o presente estudo, que a figura da “redistribuição do 
ônus da prova” e a da “inversão do ônus da prova”, em verdade, têm a mesma fi-
nalidade, pois objetivam atribuir, de modo diverso, a regra geral do ônus da pro-
va, fazendo com que a parte que, inicialmente, não o detinha, a critério do 
magistrado, passe a tê -lo, durante a fase da instrução processual.

E, se essa é a conclusão lógica a que chegamos, acerca desses dois fenômenos 
jurídicos, com “idêntica finalidade”, não há razão para não se admitir, também 
no caso de deferimento, ou de indeferimento, da inversão do ônus da prova, nos 
casos em que houver a incidência dos preceitos do Código de Defesa do Consu-
midor, a viabilidade da interposição do recurso de agravo de instrumento.

A diferença existente entre essas duas figuras pode ser verificada apenas 
quando analisados os requisitos autorizadores de cada uma delas. Quando es-
tivermos diante da redistribuição do ônus da prova, os requisitos serão os se-
guintes: (i) impossibilidade de se produzir a prova; (ii) excessiva dificuldade 
na produção da prova; e, ainda, (iii) maior facilidade de obtenção da prova de 
fato contrário por quem, inicialmente, não detinha esse ônus. Quando tratar-
mos da inversão do ônus da prova, os requisitos serão: (i) verossimilhança das 
alegações e a constatação da (ii) hipossuficiência, tanto técnica quanto finan-
ceira, por parte do consumidor.

Independentemente disso, ainda assim podemos verificar com extrema clare-
za que ambas as figuras jurídicas aqui tratadas foram inseridas no ordenamento 
jurídico com o objetivo de restabelecer a igualdade, no processo civil, entre as 
partes, possibilitando a correta formação da convicção do juiz e, consequente-
mente, a obtenção do desfecho adequado ao caso concreto, com a efetiva entrega 
da prestação jurisdicional.

Em que pese o operador do direito estar diante de um rol de hipóteses aparen-
temente taxativo, isso não o afasta da necessidade do exercício de interpretação 
dos dispositivos legais, inclusive para possibilitar a correta aplicação da norma. 
É dessa interpretação, que certamente será seguida pelo Superior Tribunal de 
Justiça, quando provocado, que depende não apenas o direito jurisdicionado, 
mas todo o ordenamento jurídico, na medida em que somente assim se alcançará 
o intento do legislador, quando da elaboração de tal norma.

Portanto, finalizamos o presente estudo firmes no entendimento de que o inc. 
XI do art. 1.015 do Código de Processo Civil, deve ser interpretado de maneira 
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extensiva, de modo a possibilitar a interposição do recurso de agravo de instru-
mento, quando a decisão interlocutória, suscetível de causar prejuízo a qualquer 
das partes versar, além da hipótese de redistribuição do ônus da prova, também 
sobre a inversão do ônus da prova.

BiBliogRaFia

ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 19. ed. rev. atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Forense, 2016.

BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017.

DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. Curso de direito processual civil – Meios de impug-
nação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Bahia: JusPodivm, 
2016. v. 3.

DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 2. ed. rev. atual. e 
ampl. São Paulo: Atlas, 2017.

GONÇALVES, Marcos Vinícius Rios. In: LENZA, Pedro (Coord.). Direito proces-
sual civil esquematizado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

GONÇALVES. Marcos Vinícius Rios. Novo curso de direito processual civil: teoria 
geral e processo de conhecimento (1ª parte). 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
v. 1.

MARINONI, Luiz Guilherme. O novo processo civil. 2. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Ed. RT, 2016.

MARTINS, Sergio Pinto. Teoria geral do processo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

MELO, Nehemias Domingos de. Lições de direito processual civil. São Paulo: Ed. 
Rumo Legal, 2017. v. 1.

NERY JR., Nelson et al. Comentários ao Código de Processo Civil. NCPC – Lei 
13.105/2015. 2. tir. São Paulo: Ed. RT, 2015.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 
13.105/2015. 2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Mé-
todo, 2015.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: Teoria geral do 
direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum . 
57. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1.

RBA_9.indb   241 12/03/2019   14:24:07



rodrigueS, Rogerio Alves. Interpretação extensiva do inciso XI do art. 1.015 do Código de Processo Civil.  
Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 211-242. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

242 Revista BRasileiRa da advocacia 2018 • RBA 9

Pesquisas Do eDiToRiaL

Veja também Doutrina
• A distribuição do ônus da prova no processo civil brasileiro: a teoria da distribuição dinâ-

mica, de Vivian von Hertwig Fernandes de Oliveira – RePro 231/13 -35 (DTR\2014\1786);

• Inversão do ônus da prova e o Código de Processo Civil de 2015: retrato da distribuição 
dinâmica, de Samuel Meira Brasil Jr. e Gabriel Sardenberg Cunha – RePro 283/257 -284 
(DTR\2018\18436);

• O ônus da prova dinâmico no Código de Processo Civil de 2015, de Flávio Quinaud Pe-
dron e Isadora Costa Ferreira – RePro 285/121 -156 (DTR\2018\20777); e

• Ônus estático, ônus dinâmico e inversão do ônus da prova: análise crítica do projeto 
de novo Código de Processo Civil, de Marcelo Pacheco Machado – RePro 208/295 -316 
(DTR\2012\44715).

RBA_9.indb   242 12/03/2019   14:24:07



andrade, Ronaldo Alves de. Justiça digital. 
Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 243-259. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

243

JusTiça DigiTaL

Justice numérique

RonaLDo aLVes De anDRaDe

Doutor em Direito. Desembargador aposentado. Professor. Advogado. 
andraderonaldo@uol.com.br

áReas Do DiReiTo: Processual; Civil

ResuMo: O presente artigo trata de analisar a 
utilização dos meios eletrônicos no processo e 
de que maneira softwares e demais ferramentas 
eletrônicas podem ser utilizadas no processo. 
Além disso, discute -se também o princípio da 
publicidade do processo em confronto com os 
direitos à privacidade e intimidade. Por derradei-
ro, discorre a respeito do julgamento por softwa‑
re de inteligência artificial, discutindo a respeito 
da legalidade de tal julgamento.

PaLaVRas ‑ChaVe: Direito digital – Software judi-
cial – Processo civil – Processo penal.

ResuMé: Le présent article analyse l’utilisation des 
moyens électroniques dans le processus et de 
quelle manière les logiciels et autres outils élec-
troniques peuvent être utilisés dans le processus. 
En outre, le principe de la divulgation de la pour-
suite en relation avec les droits à la vie privée et 
intimité sont également discuté. Enfin, il discute 
du jugement par un logiciel d’intelligence artifi-
cielle, discutant de la légalité d’un tel jugement.

MoTs ‑CLés: Loi numérique – Logiciel judiciaire – 
Procédure civile – Procédure pénale.

Sumário: 1. Introdução. 2. Justiça transparente. 3. Princípio da publicidade e o processo 
eletrônico. 4. A publicidade processual e o direito à privacidade e à intimidade. 5. Violação 
do princípio da publicidade no processo eletrônico brasileiro. 6. Julgamento por videocon-
ferência. 7. Julgamento por sistema de inteligência artificial. Bibliografia.

1. intRodução

Justiça digital nada mais é do que a utilização das ferramentas eletrônicas no 
âmbito da prestação da jurisdição. Essas ferramentas atualmente são utilizadas 
em toda atividade da prestação da justiça, desde as atividades puramente admi-
nistrativas à prática de atos processuais.
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A utilização da informática em todas as atividades humanas é uma realidade, na 
qual o meio virtual vem substituindo o real e atual, possibilitando ao homem prati-
car atos à distância, armazenar informação e torná -las públicas, difundindo o acesso 
à informação e consequentemente a fiscalização de sua idoneidade e veracidade.

No campo da administração da justiça, os meios eletrônicos possibilitam es-
pecialmente a transparência da atuação pública, na medida em que possibilita a 
divulgação de orçamento, da nomeação de funcionários e demais atos adminis-
trativos, assim como a prática de atos processuais, audiências de instrução e tam-
bém das seções de julgamento, tornando vivo e efetivo o princípio da publicidade 
dos atos administrativos, permitindo ampla transparência, que alcança inclusive 
o valor dos salários dos membros e funcionários do Poder Judiciário.

No que tange aos atos processuais, cada dia mais os órgãos jurisdicionais ao 
redor do mundo estão tornando a justiça digital, seja utilizando os meios infor-
máticos como instrumento de trabalho, seja, como no caso do Brasil, implantan-
do o “processo eletrônico”, no qual todos os atos processuais são praticados por 
meio eletrônico, de maneira que os autos de qualquer processo pode ser consul-
tado pela Internet, possibilitando igualmente a prática de quase todos os atos 
processuais pelo mesmo meio.

Assim, o presente estudo tem por objetivo perscrutar a justiça digital pela aná-
lise, principalmente, do processo eletrônico que lhe serve de instrumento.

2. Justiça tRanspaRente

Transparência é qualidade daquilo que é claro, que permite ser visto. Quando 
se fala em transparência pública, fala -se na prestação de amplas informações, de 
maneira que elas se tornem acessíveis ao público. Desta forma, quanto maior for 
o nível de disclosure, maior será o nível de transparência, na medida em que pos-
sibilitará a qualquer pessoa não somente aceder à informação, como tomar co-
nhecimento de como a justiça desenvolve seu mister.

A Justiça, por muito tempo permaneceu fechada, ensimesmada, coberta de 
segredos, conhecida somente pelos profissionais da área do direito. A Internet, 
dada à facilidade de divulgação e de acesso à informação, abriu as portas da justi-
ça ao público, possibilitando a qualquer pessoa conhecer não só os julgamentos 
dos processos e como são feitos, como também conhecimento sobre a adminis-
tração do tribunal, o que em realidade implica na fiscalização por parte do povo, 
dando concretude, no caso do Brasil, ao disposto no art. 37 da Constituição Fe-
deral, que estatui o princípio da publicidade dos atos administrativos, garantin-

RBA_9.indb   244 12/03/2019   14:24:07



andrade, Ronaldo Alves de. Justiça digital. 
Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 243-259. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

245Processo civil

do a qualquer pessoa obter informações sobre atos e contratos com a 
Administração Pública, inserindo -se neste contexto todos os órgãos encarrega-
dos de prestar os serviços de justiça.

Com escopo de atender ao preconizado no preceito constitucional, no âmbito 
de atuação do Tribunal de Justiça de São Paulo, a transparência da gestão pública 
está publicada no respectivo site [http://www.tjsp.jus.br/Links/Index#transpa-
rencia], no qual qualquer pessoa poderá acessar informações relativas a concur-
so público, orçamento, gestão, estatísticas e projetos institucionais. No âmbito 
do STF – Supremo Tribunal Federal – a transparência alcança inclusive as ses-
sões de julgamento que são transmitidas ao vivo pela televisão e pela Internet.

Como já asseverado na introdução deste trabalho, o processo eletrônico é o 
principal instrumento da justiça digital, até porque quando falamos em justiça 
digital, está -se a falar em aplicação da justiça com a utilização de ferramentas ele-
trônicas. Desta maneira, justiça digital é a prestação jurisdicional efetuada pelo 
processo eletrônico, vale dizer, pela prática de atos processuais por meio eletrô-
nico. Neste passo, importante marcar que o meio eletrônico pode virtualizar qua-
se todos os atos processuais, até porque, quando se fala em processo eletrônico, 
em realidade se está a falar de autos eletrônicos, modalidade admitida no Brasil 
desde o ano de 2006 – Lei 11.419/2006 – estatuto legal que foi recepcionado pelo 
novel Código de Processo Civil Brasileiro, conforme se constata do art. 193, que 
estabelece: “Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de for-
ma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por 
meio eletrônico, na forma da lei”.

Considerando -se que a maior parte dos atos processuais são praticados pela for-
ma escrita, v.g. documentos em geral, filmes, perícias, termos de colheita de prova 
oral, quase todos os atos processuais poderão ser instrumentalizados por meio ele-
trônico. Dessa maneira, somente o ato processual de natureza exclusivamente ma-
terial que não puder ser convertido para meio eletrônico, como a arma de um 
crime, o produto de contrabando, não comportará produção por meio eletrônico.

Importante ressaltar que para a prática de atos processuais por meio eletrônico 
é obrigatória sua validação por meio eletrônico, ou seja, a identificação de quem o 
pratica, conforme determina o citado art. 193 do Código de Processo Civil.

No Brasil, o sistema adotado é o da assinatura eletrônica, que nada mais é do 
que um sistema eletrônico de identificação, pelo qual um dado sistema eletrôni-
co – de um banco, de uma empresa, de um órgão governamental – reconhece o 
usuário, identificando -o, tal como seria se a pessoa tivesse lançado sua assinatu-
ra homógrafa, que, presume -se, só pode ser lançada pela própria pessoa.
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Os sistemas de assinatura eletrônica mais conhecidos são: a assinatura simé-
trica e a assinatura assimétrica. Pelo primeiro o usuário tem um só código de re-
conhecimento, de maneira que a “senha” será sempre a mesma. Pelo segundo 
sistema, duas chaves – senhas – são necessárias para a identificação do usuário, 
uma privada, que é conhecida somente pelo usuário e uma pública, que fica ar-
mazenada no banco de dados de um prestador de serviço denominado “certifica-
dora”, que funciona como um cartório que procede ao reconhecimento de firma, 
de maneira que ao inserir o usuário sua chave privada há uma conferência com a 
chave pública, de forma que uma se “encaixa” à outra, como se uma fosse a chave 
e a outra a fechadura. Assim, havendo compatibilidade entre as duas chaves, 
identificado estará o usuário.

No Brasil, conforme se depreende do art. 6º da Medida Provisória 2.200 -2, 
“Às AC, entidades credenciadas a emitir certificados digitais vinculando pares de 
chaves criptográficas ao respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, re-
vogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à disposição dos usuários lis-
tas de certificados revogados e outras informações pertinentes e manter registro 
de suas operações. Parágrafo único. O par de chaves criptográficas será gerado 
sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusi-
vo controle, uso e conhecimento”, foi adotado o sistema da assinatura assimétri-
ca, também denominado Sistema de chaves pública e privada.

A assinatura eletrônica carrega os atributos da autenticidade, privacidade e 
integridade. O documento será autêntico, pois uma vez lançada a assinatura ele-
trônica, identificado estará o seu titular, tornando formalmente autêntico o do-
cumento no tocante à sua materialidade. A integridade é atributo que impede a 
alteração material no documento, que, uma vez assinado eletronicamente, não 
pode ser alterado material ou formalmente. Por fim, a privacidade é outorgada ao 
documento pela possibilidade de encriptação, método pelo qual o documento é 
codificado e somente poderá ser aberto e ter seu conteúdo conhecido pelo titular 
da assinatura eletrônica, uma vez que o remetente do documento poderá utilizar 
a chave pública para codificar o documento, que somente poderá ser decodifica-
do – decriptação – pelo destinatário, ou seja, pelo titular da assinatura eletrônica.

Todavia, o art. 1º, § 2º, inc. III, da Lei 11.419/2006, criou uma nova espécie de 
assinatura eletrônica, mas somente para o processo eletrônico, pois também 
considera assinatura eletrônica, o cadastro prévio junto ao Poder Judiciário. Evi-
dente que o referido cadastro não é assinatura eletrônica nos moldes que é conhe-
cida e utilizada nos sistemas jurídicos de vários países, mas, sem dúvida, tal como 
ocorre nos sistemas informáticos de bancos, sites de lojas virtuais e várias 
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empresas que atuam na Internet, é um sistema de identificação do usuário que dá 
este acesso aos serviços do Poder Judiciário e a oportunidade de praticar atos pro-
cessuais por meio eletrônico.

A assinatura eletrônica nos moldes do sistema da ICP -Brasil equipara o docu-
mento eletrônico ao cartáceo, pois o art. 101 da Medida Provisória 2.200 -2 equi-
parou o documento eletrônico assinado digitalmente com certificação feita por 
certificadora integrante do ICP -Brasil ao documento escrito, outorgando a mes-
ma validade do art. 219 do Código Civil, ou seja, presumindo -se verdadeiro em 
relação aos signatários.

No caso do processo eletrônico, além dos documentos assinados na forma do 
sistema da ICP -Brasil, também se presumirão verdadeiros em relação ao signatá-
rio, o documento eletrônico produzido mediante cadastro no site do respectivo 
tribunal que tenha instituído o respectivo sistema de cadastro.

3. pRinCípio da puBliCidade e o pRoCesso eletRôniCo

O princípio da publicidade do processo é garantia constitucional insculpida 
no art. 93, IX, da Constituição Federal. O qual determina a publicidade de todos 
os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, instituindo, desta forma, o princí-
pio da publicidade do processo, que deve jungir qualquer modalidade de processo 
do início ao fim. Cândido Dinamarco2 remarca que a publicidade dos atos proces-
suais é projeção do direito à informação instituído no art. 5º, inc. XIV, da Consti-
tuição Federal, ao qual poderia se ajuntar o art. 37 da Carta Constitucional, uma 
vez que os atos jurisdicionais são emanados por órgão público e por isso devem 
obediência aos ditames do princípio da publicidade. Além disso, como já asseve-
rado alhures a publicidade serve como meio de controle e fiscalização dos 

 1. Art. 10. Consideram -se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, 
os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

  § 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a 
utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP -Brasil presumem -se ver-
dadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n. 3.071, de 1º de janei-
ro de 1916 – Código Civil. (Atual 219 do Código Civil). § 2º O disposto nesta Medida 
Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade 
de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emiti-
dos pela ICP -Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa 
a quem for oposto o documento.

 2. Instituições de direito processual civil, v. I, p. 234.
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trabalhos dos juízes e servidores do Poder Judiciário, uma vez que as partes e qual-
quer pessoa podem aceder o processo e tomar conhecimento dos atos realizados, 
inclusive estar presente ao julgamento e tomar conhecimento do resultado.

Enfim, a publicidade do processo é um bom instrumento de transparência 
dos atos do Poder Judiciário. Não obstante, inexiste direito absoluto e o art. 189 
do Código de Processo Civil brasileiro arrola as hipóteses em que o princípio da 
publicidade sofre restrições, sendo: casos em que o exigir o interesse público ou 
social e os que disserem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, 
conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores.

No tangente ao segredo de justiça em razão do interesse público ou social, 
trata -se de um tipo aberto ou conceito jurídico indeterminado, cujo conteúdo 
deverá ser outorgado pelo intérprete, culminando, ao final, com a decisão judi-
cial de conceder ou não, no caso específico, o segredo de justiça, cerrando cortina 
para todos que não sejam parte no processo.

O segredo de justiça nas hipóteses de casamento, filiação, separação dos côn-
juges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores, o rol é taxa-
tivo, não havendo qualquer margem para ampliação das hipóteses. Na verdade, 
a lei retirou a publicidade do processo nestas hipóteses para preservar a privaci-
dade e intimidade das pessoas envolvidas, evitando que o devassamento da vida 
familiar impingisse às partes graves danos de ordem psicológica decorrentes da 
execração pública a que estariam sujeitas se não fosse preservada, ainda que de 
forma contida, a vida privada.

O princípio da publicidade está insculpido no art. 5º, inc. XIV, da Constitui-
ção Federal, no que se refere ao direito de informação, trata -se de direito funda-
mental, tal como ocorre com o direito à privacidade e à intimidade previstos no 
mesmo dispositivo no inc. X. Por isso, o juiz poderá, no caso concreto, aplicando 
o princípio da proporcionalidade, fazer prevalecer o direito à intimidade ou à pri-
vacidade e cobrir o processo de segredo de justiça, facultando aos terceiros com 
legítimo interesse requererem a expedição de certidões. Todavia, vale revisar que 
o disposto no art. 5º, LX, da Constituição Federal estabelece que a lei só poderá 
restringir a publicidade nos casos que explicita. Portanto, trata -se de regra restri-
tiva e não ampliativa.

4. a puBliCidade pRoCessual e o diReito à pRivaCidade e à intimidade

Privacidade deriva de privatus que significa fora do Estado, que pertence ao 
indivíduo, que é livre para dispor, independentemente de autorização ou comu-
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nicação à Administração Pública. Em verdade, o direito à privacidade nasceu da 
necessidade de proteger o homem do Estado, que antes do reconhecimento des-
se direito não podia impedi -lo de adentrar em sua casa, a qualquer hora, mesmo 
sem autorização de seu dono, de modo que o poder estatal era amplo e ilimitado 
e ao indivíduo não era conferido qualquer direito que o suplantasse.

O direito à privacidade surgiu pela vez primeira na época feudal, na Carta 
Magna inglesa, assinada em 1215 pelo Rei João Sem Terra, repristinada por Hen-
rique III em 1225 e confirmada em definitivo por Eduardo I, filho de Henrique 
III, em 1297, que no art. 39 estatuiu que “Nenhum homem livre será preso, apri-
sionado ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de 
maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém 
contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares, ou pela lei da terra”.

Evidentemente, pela leitura do dispositivo da Magna Carta inglesa não se en-
xerga proteção à privacidade como hoje a concebemos, uma vez que não decor-
reu de expressão da personalidade humana, mas do reconhecimento da 
propriedade privada. Entretanto, o reconhecimento da propriedade implica em 
reconhecer a privacidade como expressão da personalidade humana, uma vez 
que estando o indivíduo em sua propriedade, ninguém, nem mesmo o Estado, 
poderia lesionar esse direito, de forma que a proteção da propriedade privada im-
plicou na proteção da privacidade como forma de expressão do direito à persona-
lidade como hoje a conhecemos.

Nos USA, o direito à privacidade foi primeiramente discutido em 1890, com 
a publicação de um artigo denominado “The right to privacy”, publicado na Har-
vard Law Review, assinado pelos advogados Samuel D. Warren e Louis D. Bran-
deis3, que defenderam o direito à privacidade na common law, argumentando que 
deveria ser dada a mesma proteção jurídica que era dada aos direitos intelectuais, 
que eram considerados direitos à propriedade. Sustentaram os autores do histó-
rico artigo que não seria concebível admitir -se proteção aos direitos intelectuais 
e artísticos e não outorgar qualquer proteção, à privacidade e ao rigth to be alone, 
ou seja, o direito de ser deixado em paz, uma vez que a violação da privacidade 
poderia causar sérios danos à estabilidade emocional da pessoa. Referiram -se os 
autores principalmente às notícias publicadas em jornais e revistas, sem autori-
zação da pessoa sobre a qual recaia a notícia. Entretanto, tiveram o cuidado de 

 3. WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. Rigth do the privacy. Harvard Law Review, 
Boston, v. IV, n. 5, publ. 12.12.1890. p. 193 -219.
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salvaguardar o direito de notícia nos casos de interesse público ou quando a pes-
soa direta ou indiretamente tenha renunciado ao direito à privacidade.

Segundo Fernando Herrero -Tejedor4, o que teria dado origem ao artigo foi o 
fato da Sra. Warren, filha de um senador americano, ter tido sua privacidade inva-
dida pela imprensa, que ao cobrir fatos sociais, teria divulgado notícias a respeito 
de pessoas que participavam de festas promovidas pela Sra. Warren, em especial a 
de casamento de uma de suas filhas, que se sentiu muito molestada pelos detalhes 
altamente desagradáveis das notícias publicadas. Esse artigo modificou sobrema-
neira a concepção da privacidade, a qual passou a ser compreendida como direito 
da personalidade pelas cortes americanas, bem como pelo Poder Legislativo que 
editou diversas leis de proteção a esse direito subjetivo.

No século XX a privacidade e a intimidade foram reconhecidas como direitos 
fundamentais do homem oriundos da personalidade. A declaração dos direitos 
do homem proclamada pela ONU em 1948, em seu art. XII estatui que: “Nin-
guém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar 
ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa 
tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques”.

Esse direito fundamental reconhecido e proclamado pela ONU passou a inte-
grar a legislação de quase todos os países -membros, principalmente os democrá-
ticos, que prezavam pela ampla liberdade do homem. Em nosso País, o direito à 
privacidade recebe proteção legal pela Constituição Federal que o inclui dentre 
os direitos fundamentais, inserido no rol do art. 5º, X, que traz a seguinte reda-
ção: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação”. Essa garantia constitucional é reforçada na legislação infraconsti-
tucional pelo Código Civil, que no art. 21 instaura que: “A vida privada da pessoa 
natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providên-
cias necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”.

Importante ressaltar que a redação do dispositivo constitucional refere -se à 
privacidade e à intimidade e o Código Civil somente à privacidade. Em princípio 
pode parecer que privacidade e intimidade são vocábulos sinônimos e que estão 
a representar o mesmo sentido semântico. Todavia, os direitos à intimidade e à 
privacidade são diferentes e absolutamente distintos, pelo que devem receber 
tratamento doutrinário próprio, pois diferenciadas as esferas jurídicas de tutela 

 4. Honor, intimid y propia imagen, 2. ed., Madrid: Editorial COLEX, 1994. p. 37.
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de cada qual são distintas, embora ambas se caracterizem como lesão a direito da 
personalidade, como veremos a seguir.

O direito à privacidade, embora surgido da proteção à propriedade e da invio-
labilidade do lar, posteriormente transmudado para inviolabilidade do domicí-
lio, revela -se pela intromissão não autorizada de terceiros na esfera pessoal do 
indivíduo. Assim, o objeto do direito à privacidade engloba todos os direitos ati-
nentes à esfera pessoal, tais como o sigilo da correspondência, a inviolabilidade 
do domicílio, a proteção dos dados pessoais, a liberdade sexual e a vida familiar, 
bem como a honra e a própria imagem. Domenico Bellantoni Sr. e Alessandro Be-
nigni5 observam que

O objeto do direito à reserva, à discrição e à vida privada tem como conteúdo 
direito à exclusividade do conhecimento daquilo que atine à esfera pessoal, 
no senso de que ninguém pode tomar conhecimento e nem revelar aquilo que 
de tal esfera o sujeito não deseja seja de conhecimento de outra pessoa (N.T).

A privacidade é o direito que tem o indivíduo de não ter expostos, de qualquer 
forma, fatos de sua vida e de seus atos pessoais. Compreende desde a inviolabili-
dade de domicílio, passando pela inviolabilidade de correspondência, chegando 
à esfera mais privada, mais pessoal, que diz respeito à divulgação não consentida 
de dados sensíveis personalíssimos como são os relacionados à opção de credo, 
de sexo e política. Enfim, a privacidade é o direito que o indivíduo tem de não ser 
incomodado, de só ver tornados públicos dados e informações pessoais que au-
torizar, relativos à imagem, à honra e à intimidade.

No sentido amplo acima exposto, fácil apreender que o direito à privacidade 
envolve todos os aspectos da vida privada. Desta forma, indagar -se -ia, donde a 
intimidade?

Em realidade a privacidade abrange os aspectos pessoais mais próximos do 
público, tais como o direito à imagem, o direito de não ver divulgados aspectos 
da vida pessoal, enquanto o direito à intimidade estaria mais concentrado nos as-
pectos personalíssimos da privacidade, de maneira que esta seria o gênero e a in-
timidade que abarca os dados sensíveis, como os atinentes à raça, à opção sexual, 

 5. BELLANTONI SR., Domenico; BENIGNI, Alessandro. Lesione dei diritti della persona. 
Padova: CEDAM, 2007. p. 265. “L’oggeto del diritto alla riservatezza è a la vita privata, 
ed há come contenuto il diritto all’esclusività della conoscenza di ciò che attiene alla 
sfera personale, nel senso che nessuno può prendere conoscenza né rivelare ciò che di 
tale sfera il soggeto non desidera sia da altri conosciuta”.
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à religião e à opção política, bem como à vida íntima em família, constitui espé-
cie, de forma que a privacidade seria um círculo maior, dentro do qual estaria a 
intimidade num círculo menor.

A intimidade está afeta ao right to be alone, ou seja, o direito de estar só, no sen-
tido de que todo indivíduo tem o direito de reservar -se, de não tornar públicos 
aspectos de sua vida e de não permitir que terceiros tornem esses dados públicos, 
mesmo que esses sejam membros da família ou vivam sobre o mesmo teto. O di-
reito à privacidade e intimidade deve ser compreendido como o direito que tem 
o indivíduo de que não seja revelado, sem sua permissão, qualquer aspecto de sua 
personalidade, como imagem, voz, nome, pensamentos e dados pessoais, enfim, 
sobre qualquer aspecto reflexo da personalidade humana, seja por uma intromis-
são física, como ocorre com a invasão de domicílio, seja por invasão virtual, co-
mo ocorre com a captura de imagem e voz ou pelas modernas invasões 
proporcionadas pelos meios de informática.

Todavia, o direito à privacidade e intimidade não é um direito absoluto, como 
não é, ao nosso ver, qualquer direito, na medida em que o maior direito que o ho-
mem tem, que é o direito à vida, é relativizado, já que admite -se a legítima defesa, 
o aborto necessário e, em alguns países, a pena de morte.

Assim, o direito à privacidade e intimidade pode colidir com outros direitos 
fundamentais expressados na própria Constituição Federal, que garante, por 
exemplo, no art. 5º, IV, que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato”; e no inciso IX que “é livre a expressão da atividade intelectual, ar-
tística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”, 
direitos fundamentais que podem colidir com os direitos da personalidade acima 
mencionados, assim como o princípio da publicidade do processo, na medida em 
que, ao propor uma demanda, a pessoa pode ter sua privacidade invadida, pois 
qualquer pessoa, com ou sem interesse legítimo, em regra, pode ter acesso ao 
processo e às informações nele contidas.

 No que concerne à publicidade no processo eletrônico e ao direito à priva-
cidade, o art. 8º da Lei 11.419/2006 prevê a possibilidade de criação de sistema ele-
trônico de formação de autos digitais, de maneira que todos os atos processuais 
poderão ser realizados por meio eletrônico, desde a petição inicial até a sentença, 
passando pela digitalização dos documentos juntados aos autos digitais do proces-
so, valendo lembrar que o processo eletrônico poderá ser utilizado em qualquer 
juízo e grau de jurisdição, conforme estabelece o § 1º do art. 1º da citada Lei: “§ 1º 
Aplica -se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e traba-
lhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição”.
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O princípio da publicidade, como não poderia deixar de ser, aplica -se, por ób-
vio, ao processo eletrônico, devendo os órgãos judiciais preservar esse princípio, 
garantindo amplo acesso ao processo. Nesse sentido é a disposição do art. 14 da 
Lei acima citada, que estabelece que os sistemas desenvolvidos pelos órgãos ju-
risdicionais deverão ser acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial 
de computadores, significando isso dizer que qualquer pessoa poderá, pela Inter-
net, acessar os autos do processo eletrônico e ter conhecimento de seu conteúdo, 
quer das peças processuais, quer dos documentos a ele juntados.

Como já analisamos anteriormente, o princípio da publicidade do processo é 
necessário e permite a fiscalização da atuação dos órgãos judiciais e dos demais 
sujeitos do processo. Todavia, esse princípio não é absoluto e deve ser harmoni-
zado com os demais princípios e garantias constitucionais, como é o caso do di-
reito à privacidade e à intimidade, direitos fundamentais constantes do art. 5º da 
Constituição Federal, que aliás, são direitos que constituem cláusulas pétreas, na 
medida em que são direitos que não podem ser suprimidos nem mesmo por 
emenda constitucional, conforme dita o art. 60, § 4º, inc. IV, da Constituição Fe-
deral, assim como o art. 189 do CPC, igualmente reconhecendo a prioridade do 
direito à intimidade e à privacidade, impõe o segredo de justiça às causas que di-
zem respeito ao casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em 
divórcio, alimentos e guarda de menores.

Entretanto, a defesa à privacidade e intimidade outorgada pelo CPC no aludi-
do dispositivo só oferece efetiva garantia com relação ao processo instrumentado 
em documento cartáceo, pois essa forma de instrumentação fornece uma publi-
cidade formal e contida, garantindo que o processo seja acessível a todos que 
queiram consultá -lo e tomar conhecimento de seu conteúdo, mas em realidade, 
essa consulta raramente é feita por quem não tem interesse jurídico no processo, 
de forma que em geral o processo é consultado pelas partes, seus procuradores, 
por advogados em geral, pelos funcionários dos órgãos judiciais e por estudan-
tes. Pois, salvo nos casos de grande repercussão, não é comum pessoas sem inte-
resse especial consultar autos de processos, até porque teria que se dirigir a uma 
unidade judiciária e ali realizar sua pesquisa, sujeitando -se a filas e a todas as vi-
cissitudes de serviço prestado pelo Estado. Dessa maneira, a publicidade real do 
processo limita -se à obtenção de certidões para verificar a existência de proces-
sos em nome de determinada pessoa.

O processo eletrônico, ao contrário, permite uma pesquisa ampla, com a uti-
lização da Internet, permitindo a qualquer pessoa acessar remotamente o proces-
so, tomar conhecimento de seu conteúdo, copiá -lo integralmente para o seu 
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computador e até disseminar a informação transmitindo -a a terceiros. Assim, no 
processo eletrônico o princípio da publicidade é ampliado, permitindo o acesso 
rápido a todo o conteúdo do processo, ou seja, às peças processuais produzidas 
por todos os sujeitos do processo, vale dizer, pelas partes, pelos juízes e pelos au-
xiliares da justiça.

Mas é preciso não descurar que embora o princípio da publicidade dos atos 
processuais seja garantia constitucional prevista no art. 5º, inc. LX, da Constitui-
ção Federal e, portanto, também cláusula pétrea, esse dispositivo coloca um limi-
te à publicidade, prescrevendo que a lei só poderá restringir a publicidade em 
defesa da intimidade, harmonizando -se perfeitamente com a garantia à intimida-
de, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, garantida pelo inc. X do art. 5º 
da Constituição Federal, de maneira que, mesmo inexistindo lei que restrinja a 
publicidade em defesa da intimidade, a própria Constituição Federal estabelece 
essa restrição ao tornar inviolável o direito à intimidade e à privacidade. Mas ainda 
que não houvesse harmonia entre os dispositivos constitucionais, a prevalência 
dos direitos colidentes deveria ser averiguada pelos princípios da proporcionali-
dade e razoabilidade, e assim, dentre esses direitos, pensamos que deve prevalecer 
o direito à intimidade e à privacidade, por serem direitos da personalidade, mais 
importantes ao homem do que a publicidade do processo, até porque, como vere-
mos, nem todos os atos processuais atinem à privacidade e à intimidade, de ma-
neira que é possível não tornar públicos determinados atos e fatos que firam tais 
direitos, como ocorria em São Paulo quando os autos do processo ainda eram físi-
cos, onde prestadas informações pela Receita Federal relativamente às declara-
ções de renda de qualquer das partes, estas eram colocadas em envelope separado 
do processo e acessível somente às partes, seus procuradores, aos juízes e aos au-
xiliares da justiça.

Pensamos que no âmbito do processo eletrônico não deve ser permitido o 
acesso público aos documentos pessoais das partes, bem como qualquer outro 
que possa violar o direito à privacidade e à intimidade. Esses direitos são pessoais 
e cada pessoa estabelece o limite da privacidade e intimidade, ou seja, daquilo 
que ela permite que seja de conhecimento alheio. Desta forma, entendemos que 
no processo eletrônico as partes deverão indicar quais documentos atinem à pri-
vacidade e à intimidade, cabendo ao juiz decidir se os documentos indicados pe-
las partes tocam o direito à privacidade ou à intimidade e estão a merecer guarida 
constitucional. Aliás, o sistema eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo 
permite que a parte assinale a confidencialidade do documento, o qual, uma vez 
assinalado como confidencial, somente poderá ser acessado pelas partes e seus 
respectivos advogados, não obstante o processo no geral seja público.
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O que é impensável e inconcebível é que sob o manto do princípio da publici-
dade o processo eletrônico seja meio para escarafunchar a vida privada das partes 
em um processo, pois isso não seria garantia, mas violação de direito de persona-
lidade, que afeta inclusive a dignidade da pessoa humana. A justiça digital não 
pode se tornar um “big brother” patrocinado pela publicidade do processo.

5. violação do pRinCípio da puBliCidade no pRoCesso eletRôniCo 
BRasileiRo

Infelizmente, a maior parte dos Tribunais brasileiros está a violar o princípio 
da publicidade dos atos processuais, bem como ferindo o princípio da transparên-
cia, na medida em que o processo eletrônico, mesmo não sendo o caso de sigilo 
processual, conforme permissivo constitucional, somente pode ser livremente 
acessado por advogados devidamente cadastrados no sistema e pelas próprias 
partes mediante a utilização de senha fornecida pelos Tribunais. Quanto às de-
mais pessoas, o acesso é permitido tão somente para tomarem conhecimento da 
existência do processo e ter acesso a informações relativas ao andamento proces-
sual, não lhes sendo permitido acesso às peças processuais e documentos carrea-
dos ao processo. Ressalte-se que nem mesmo os magistrados podem consultar 
livremente os processos em andamento nos órgãos jurisdicionais, salvo quanto 
aos processos aos quais está vinculado por força do exercício da jurisdição.

Isso significa dizer que em realidade, quanto à publicidade processual houve 
um retrocesso em relação ao processo instrumentado em papel, pois nesta forma 
permitia -se a qualquer pessoa consultar os autos do processo nos cartórios nos 
quais tramitavam, mas isso não se permite atualmente no processo eletrônico. 
Neste ponto devemos reconhecer que os órgãos administrativos dos Tribunais 
não estão a atentar para o princípio da publicidade e da transparência, tornando, 
na prática, todos os processos em sigilosos envolvendo -os em escuras nebulosas 
ao restringir o pleno acesso às partes e aos profissionais da área jurídica, como se 
fosse um clube onde só os associados podem acessar.

Aliás, essa restrição vai ao encontro da própria transparência exaltada e prati-
cada pelos tribunais no que tange à publicidade dos julgamentos, alguns trans-
mitidos pela televisão e pela Internet, no concernente ao disclosure dos atos 
administrativos, inclusive quanto ao orçamento, salários dos magistrados e de-
mais funcionários dos tribunais, contratos administrativos e licitações. Essa bi-
polaridade no tratamento da publicidade do processo eletrônico não tem sentido 
e o retrocesso é injustificável e absolutamente incompatível com o princípio da 
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transparência. Desta maneira, e o sistema de processo eletrônico e de justiça di-
gital implantado no Brasil deve colocar em prática a ampla publicidade e tornar 
público o processo eletrônico possibilitando, respeitado o direito ao sigilo dos 
dados relacionados à privacidade e à intimidade, pleno acesso aos autos do pro-
cesso eletrônico a qualquer pessoa, instituindo, assim, uma justiça digital plena 
e transparente.

6. Julgamento poR videoConFeRênCia

O julgamento por videoconferência em realidade é a prática de um ato proces-
sual realizado à distância por intermédio de ferramenta eletrônica que permite a 
realização de uma reunião entre os atores do processo, para julgamento de um 
determinado caso. Esta ferramenta ao possibilitar a reunião virtual entre pessoas 
que não estão no mesmo local, possibilita a realização de qualquer ato processual 
que exija a participação pessoal dos interessados. Assim, essa ferramenta eletrô-
nica pode ser usada para colher desde depoimentos de partes e testemunhas, até 
para realizar audiências de instrução e julgamentos, tornando a função jurisdi-
cional, seja estatal, seja privada, mais rápida e barata, na medida em que se eco-
nomizaria muito dinheiro com o deslocamento de pessoas e utilização de espaços 
físicos para realização desses atos.

No Brasil, que é um país continental, a videoconferência é permitida e vem 
sendo utilizada cada vez mais, principalmente para a oitiva de partes e testemu-
nhas que não se encontram no local por onde tramita o processo. O Código de 
Processo Civil brasileiro, no art. 193, permite amplamente a prática de atos pro-
cessuais por meio eletrônico, não excluindo qualquer tipo de ferramenta, sendo 
certo que quanto à videoconferência, nos julgamentos realizados pelos tribu-
nais, permite ao advogado que não resida no mesmo local onde será feito o julga-
mento apresentar sustentação oral por videoconferência.

Importante ressaltar que a videoconferência pode ser feita por qualquer meio 
tecnológico que permita a reunião on -line entre pessoas que não se encontram no 
mesmo local físico. Dessa maneira, pode -se utilizar desde um sofisticado sistema 
de transmissão simultânea de imagem e voz, ao Skype ou WhatsApp, basta que 
possibilite às partes e ao juiz se reunirem para praticar determinado ato proces-
sual, inclusive o julgamento.

Uma questão que se coloca contra o julgamento por meio dessa ferramenta é 
a perda da identidade física do juiz, que não teria a percepção real dos depoimen-
tos das partes e testemunhas. Este receio é infundado, uma vez que os atuais 
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meios de videoconferência permitem a transmissão de voz e imagem com perfei-
ção, possibilitando a todos que participam do julgamento uma perfeita percep-
ção das pessoas, sendo praticamente irrelevante a perda sensorial.

Assim, ante a permissão legal do art. 193 do Código de Processo Civil brasi-
leiro para a utilização de qualquer meio eletrônico, esta ferramenta da era digital 
deve ser cada dia mais utilizada, inclusive para a prática de julgamentos extraju-
diciais realizados por tribunais arbitrais, onde a liberdade das partes de firmarem 
regras processuais por meio de negócios jurídicos é mais ampla, pois criadas pa-
ra resolver disputas de interesse exclusivamente privados, ainda que tenham al-
guma repercussão indireta no meio social.

7. Julgamento poR sistema de inteligênCia aRtiFiCial

O julgamento, até o advento do computador, era uma atividade exclusiva-
mente humana, que dependia de um juízo de ponderação entre o certo e o errado, 
segundo regras preestabelecidas, escritas ou não, que serviam de paradigma para 
o julgamento e tomada final de decisão. Entretanto, o advento do computador 
começou a modificar este panorama, pois embora no princípio fosse utilizado so-
mente como uma ferramenta para desenvolver funções mecânicas, substituindo 
primeiramente a máquina de calcular, depois a máquina de datilografia, passou 
a desenvolver qualquer tarefa que pudesse ser digitalizada, como por exemplo 
imagens, sons e textos escritos, criou -se assim o mundo multidigital e virtual no 
qual hoje nos encontramos inseridos e adaptados.

Nos dias atuais falamos em inteligência artificial, em que o computador 
apreende informações e, à semelhança da atividade cerebral e mental humana, as 
processa e faz juízos de ponderação, à semelhança do que faz o homem. A com-
provar este fato veja -se o exemplo do Deep Blue, primeiro computador a vencer 
um mestre de xadrez, o qual aprendeu com o homem como jogar xadrez e atual-
mente é invencível pelo ser humano, devido ao imensurável volume de informa-
ção que é capaz de guardar e processar.

Em verdade, sistemas de inteligência artificial são desenvolvidos com a utili-
zação de algoritmos que encadeiam raciocínios lógicos os quais possibilitam ao 
sistema dar respostas adequadas. Evidentemente que o sistema tem que ter um 
parrudo banco de dados para que a resposta correta seja dada.

Na área jurídica, o banco de dados pode ser carregado com acórdãos dos tri-
bunais, sentenças de primeiro grau e artigos doutrinários, além disso, este banco 
pode ser atualizado automaticamente por robôs que extraem informações 
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diretamente do sites dos tribunais, de sites jurídicos e até de livros disponíveis na 
Internet. Veja -se que este trabalho atualmente é feito manualmente pelo profis-
sional do direito, que analisando este material e confrontando -os com as normas 
jurídicas, dá uma solução à hipótese concreta.

Um sistema de inteligência artificial é capaz de realizar todas as tarefas de pes-
quisa, desenvolvimento de raciocínio lógico e depois dar a solução, de uma ma-
neira mais veloz e precisa, uma vez que sua capacidade de processamento é 
muito superior à do homem. Evidentemente, o sistema não é, em princípio, sen-
sível aos conceitos jurídicos indeterminados ou principiológicos, os quais, em 
geral, demandam forte juízo de ponderação, mas em casos repetitivos ou naque-
les em que a análise se restringe ao enquadramento do caso concreto à norma ju-
rídica, o sistema poderá rapidamente ditar uma sentença para o caso.

Por óbvio, que o julgamento por sistema de inteligência artificial deverá ne-
cessariamente ser apreciado por um juiz, que poderá acolher ou não o julgamen-
to dado pelo sistema. Aliás, haverá hipótese que o sistema ao invés de julgar, 
poderá oferecer ao juiz várias possibilidades de solução, cabendo ao juiz escolher 
a que entender correta. Assim, quando se fala em julgamento por computador, 
em verdade se está a falar de julgamento feito por software de inteligência artifi-
cial, o qual, ao nosso ver, é perfeitamente admissível.

Na área jurídica temos atualmente o software denominado Ross [http://www.
rossintelligence.com], que pode responder a consultas jurídicas oralmente em 
uma conversa normal entre o consulente e o Ross. Este software vem sendo deno-
minado Artificially Intelligent Lawyer, ou seja, um advogado de inteligência arti-
ficial. O fato é que o software de inteligência artificial cada dia mais vem sendo 
utilizado para o desenvolvimento de tarefas que exigem juízo de ponderação e de 
julgamento e só podiam ser desempenhadas pelo homem.

Em arremate final, ao nosso sentir o julgamento por um “juiz digital” ou “juiz 
de inteligência artificial” pode ser legalmente feito nos casos em que o juízo de pon-
deração e julgamento não seja complexo e deva ser feito por um juízo de substan-
ciação pelo qual o julgamento deva ser feito pela simples verificação de justaposição 
da hipótese concreta à descrita na lei, como ocorre por exemplo no caso de revelia 
em matéria cível, no qual, em geral, a não apresentação de resposta traz como con-
sequência a procedência do pedido formulado pelo autor na petição inicial. Impor-
tante ressaltar que nesses casos os critérios de ponderação são objetivos, tais como 
cálculos matemáticos, não exigindo interpretação subjetiva de ponderação, por-
tanto, os critérios do juiz humano são os mesmos que os utilizados pelo juiz de in-
teligência artificial. Assim, dentro desses parâmetros é de se admitir como lícito o 
julgamento feito por software, não havendo razão plausível para inadmiti -lo.
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áReas Do DiReiTo: Fundamentos do Direito; Educação

ResuMen: El artículo realiza un esbozo de los 
referentes teóricos de las habilidades en el 
proceso docente educativo, ante la necesidad 
de la formación de los estudiantes de Derecho 
con competencias. Es realizada una revisión 
de la actividad científica dentro del proceso de 
enseñanza -aprendizaje que permita el desarrollo 
de habilidades en la Universidad Cubana. A par-
tir de la perspectiva de las Tics en el desarrollo 
cognitivo de los jóvenes en sus valores, estilos de 
vida y expectativas educativas, para apropiarse 
de conocimientos y saberes, dotarlos de compe-
tencias que lo capaciten para el ejercicio de su 
profesión desde los modos de actuación como 
fiscal, juez, abogado, asesor, consultor, profesor. 
Para ellos nos auxiliamos en los métodos de la 
investigación como el histórico lógico, el de aná-
lisis y síntesis, y el de inducción deducción.

 
PaLaBRas  CLaVes:   Competencias – Habilidades –  
Proceso docente educativo.

aBsTRaCT: The article sells off a sketch of the ref-
erent theoreticians of the abilities in the teaching 
educational process in front of the need of the 
formation of the law students with competitions. 
A revision of the scientific activity within the 
process of teaching is accomplished learning that 
the development of abilities at the Cuban Univer-
sity enable . As from the perspective of the Tics 
in young people’s cognitive development in his 
moral values, styles of life and educational expec-
tations, in order to take possession of knowledge 
and knowledges, to endow them of competi-
tions that they qualify it to the exercise of his 
profession from the modes of acting like district 
attorney, judge, lawyer, adviser, consultant, pro-
fessor. We helped ourselves in the methods of the 
investigation like the historic logician for them,  
the one belonging to analysis and synthesis,  
and the one belonging to induction deduction.

keywoRDs: Competitions – Abilities – Teaching 
educational process.

Sumário: Glosa introductoria. 1. ¿Cómo definir las habilidades?. 2. La enseñanza virtual del 
Derecho. Un paradigma en la Universidad cubana. 3. Corolario. 4. Referencias.
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glosa intRoduCtoRia

La tarea de formar e informar a los juristas debe ser una preocupación de to-
dos, se trata de formar un profesional vinculado a la problemática socio jurídica, 
para que comprenda la naturaleza del Derecho como ciencia, como un fenóme-
no, donde se logre combinar propósitos prácticos y profesionales con otros teó-
ricos o científicos, como es la aplicación de las Tics dentro del perfeccionamiento 
jurídico con la interdisciplinariedad.

El impacto tecnológico -científico, con la 3ra Revolución industrial, incide en 
la industrialización, en el desafío demográfico, en el cambio social, entre otros; 
han sido elementos que impactan a la Universidad con el desarrollo de las Tics, 
incidentes en los Entornos Virtuales Académicos (EVA) en el siglo XXI.

El artículo tiene como objetivo caracterizar la enseñanza del Derecho en la 
Universidad cubana en el proceso docente educativo en la formación de habili-
dades en los estudiantes con el uso Tics en los EVA para una menor presenciali-
dad, y con ello contribuir al acceso de mayor número de ciudadanos en 
cumplimiento de un principio constitucional de acceso gratuito a la educación, 
que incida en el estudio virtual de la carrera de Derecho. El campo de acción es la 
universidad, dentro del proceso docente educativo.

1. ¿Cómo deFiniR las haBilidades? 
La naturaleza y clasificación de los contenidos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, define a la habilidad como: “Uno de los tipos de contenido, junto con 
los conocimientos y las aptitudes”. Otros la encuadran como el “Sistema de acciones 
y operaciones dominadas por el hombre, estructuradas en operaciones ordenadas y 
orientadas a la consecución de un objetivo, que le permiten interactuar con objetos 
determinados de la realidad y con otros sujetos. La habilidad es el modo de interac-
ción del sujeto con el objeto, es el contenido de las acciones que el sujeto realiza, inte-
gradas por un conjunto de operaciones, que tiene un objetivo y que se asimila en el 
proceso”. Fuentes, Álvarez, Cruz (1998).

Las habilidades, se adquieren en un proceso de apropiación de la estructura del 
objeto sobre el que recae la acción, de modo que en semejante proceso se desarro-
llan habilidades en el acto de aprender conocimientos y se aprenden conocimien-
tos en el acto de desarrollar habilidades. Rondón Valdez, Antúnez Sánchez (2016).

En esta definición se delimita que en la habilidad está presente el sujeto que 
interacciona desarrollándola, el objeto o sujeto sobre el que interactúa el 
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primero, el objetivo con que actúa y un sistema de operaciones. Se puede concre-
tar que la estructura de la habilidad consta de: sujeto (el que realiza la acción), 
objeto (el que recibe la acción del sujeto) y el objetivo (aspiración consciente del 
sujeto)  - sistema de operaciones (estructura técnica de la habilidad).

Al caracterizar la habilidad atendiendo a sus elementos: además del conjunto 
de operaciones que la integran y constituyen su estructura técnica, hay que tener 
en cuenta al sujeto que debe dominar la habilidad, el objetivo que se satisface me-
diante la habilidad, la orientación que determina la estructura de dicha acción y 
el resultado que se ha de esperar de la acción (que tiene que coincidir con el ob-
jetivo). Talízina (1984).

2. la enseñanza viRtual del deReCho. un paRadigma en la 
univeRsidad CuBana

Los estudios del Derecho en Cuba son tan antiguos como la enseñanza uni-
versitaria, al fundarse la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo, en sus 
primeras carreras figuró la de Derecho, con la subsistencia del Trivium y Cuatri-
vium. En la etapa colonial, estos estuvieron marcados por la influencia filosófica 
y académica del escolasticismo, contra lo que se trabajó desde la cátedra de Dere-
cho Constitucional del Seminario de San Carlos y San Ambrosio. Varela (1996, 
pp. 34 -182).

En la neocolonia, el estudio del Derecho osciló entre su adscripción a un pen-
samiento iusnaturalista casi pietista, absolutamente idealista y políticamente li-
beral burgués a un pensamiento positivista y normativista desde la década de los 
40’ del siglo XX, influenciada con la obra de Hans Kelsen (2009).

En 1976, la Constitución cubana establece el principio constitucional de la 
enseñanza gratuita, trajo como consecuencia en el aparato administrativo  
la creación del Ministerio de Educación Superior, a partir de aquí se diseñó el pri-
mer Plan de estudios A. El trabajo de las Comisiones de Estudios Jurídicos de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, contribuyeron a aprobar dentro del orde-
namiento jurídico cuerpos jurídicos para completar el sistema de derecho cuba-
no y brindar apoyatura a los esfuerzos académicos y científicos.

Con este antecedente se diseña el Plan B, venciendo limitaciones, errores e 
insuficiencias de su antecesor, mantuvo cambios y adecuaciones hasta la déca-
da de los 80’. Le sustituyó el Plan C, resumen de la voluntad académica, conce-
bido bajo el principio de “enseñar Derecho y no solo legislación”. Fernández 
Bulté (1997).
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El Plan D, sustituye al C en el 2008, desarrolla la misma línea tendencial que 
sus antecesores, pero en materia de informática y el Derecho mantuvo la tenden-
cia de los planes anteriores al no concebirse el Derecho Informático. Ya en el 
2017, se diseña el Plan E, en el que sigue ausente el Derecho Informático.

Permite ponderar que, el desafío para los educadores, como encargados de 
formar las nuevas generaciones para cumplir su encargo social en el siglo XXI 
con la masificación de la tecnología, el desarrollo de la ciencia, la innovación y el 
cambio en la información científica, como fenómenos que se dan a una velocidad 
imposible de registrar, le corresponde a la educación transformarse en “aprender 
a aprender”, para evaluar las competencias como profesor web 2.0.

Elementos estos que, exigen una Universidad y un profesor que aplique en el 
proceso de enseñanza -aprendizaje, los métodos y procedimientos de la investi-
gación, la dinámica de la ciencia y, sobre todo, estos exigen mayor sistematiza-
ción e integración de los resultados, los que se apropian con las habilidades en el 
quehacer del estudiante, para que su resultado final sea un profesional con com-
petencias, habilidades que se crean con el uso de las Tics en los EVA. Antúnez 
Sánchez, Soler Pellicer (2015).

Desde los finales del siglo pasado, se identificaba a las tecnologías de la infor-
mación como “…un nuevo perfil y una nueva nomenclatura…” y a su vez propuso, 
para designar a la formación de los profesionales y de los usuarios de la informa-
ción, el término: Infotecnologías. No es hasta el 2001, que se consolida este de-
sarrollo tecnológico, integrándose con todas las esferas de la sociedad. Este año 
fija el inicio de la nueva Internet, conocida como web 2.0, la que tiene como pre-
misa tecnológica el soporte de la Red Universal Digital, aunque algunos autores 
la denominen como Nuevo Entorno Tecno social, el cual conforma la nueva ver-
sión de Internet: “Este nuevo entorno supondría una singular novedad en la breve 
pero acelerada historia de la Era de la Información, a la que se ha llegado, al menos 
parcialmente, gracias a un proceso de evolución sociedad -tecnología o infotecnolo-
gías”. Cabero Almanera (2007).

Dentro del desarrollo de las Tics, las infotecnologías, como parte de la “cultu-
ra tecnológica”, como conjunto de “conocimientos y habilidades prácticas” de 
los individuos, son indispensables para mantener relaciones exitosas con el nue-
vo entorno y con otros individuos. Cabero Almanera (2010).

En la Cumbre Mundial de la “sociedad de la información” y la Declaración de 
Principios de Ginebra, adoptada por los gobiernos, se señaló: “Nosotros... decla-
ramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una “sociedad de la infor-
mación” centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en la que 
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todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y conocimiento pa-
ra que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad 
de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Uni-
das, en respeto pleno y en defensa de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1949), donde se reconoce los derechos de 4ta generación”.

Permite considerar que, las Tics aún no son objeto de estudio de manera ade-
cuada desde el Derecho Informático en el pregrado, ante los rápidos avances de 
las Tics al transformarse la sociedad de la información con cuerpos jurídicos que 
den respuesta desde el principio de legalidad. Entrar en este “mundo social y tec-
nológico” requiere la formación general con ciertas habilidades en el uso de las 
Tics. Para educar a los beneficiarios de estas tecnologías como factor de creci-
miento, debe primar la igualdad e inclusión social como rol esencial en los EVA 
al aplicarse el modelo de la triple hélice. Luengo y Obeso (2013).

Duart y Sangrá (2000) señalan que, el uso de las Tics en los espacios universi-
tarios, permite el desarrollo de tres elementos a quienes lo utilizan, con mayor 
flexibilidad e interactividad; la vinculación con los docentes y el resto del alum-
nado permiten mayor colaboración y participación y la facilidad para acceder a 
los materiales de estudio y a otras fuentes complementarias de información, es 
aquí donde aparece el EVA.

Cabero Almanera y Llorente (2007) reseñan que el uso de las tecnologías en 
los centros educativos favorece en los educandos los medios para la adquisición 
de las destrezas tecnológicas, requeridas en la sociedad de la información y del 
conocimiento, también han notificado que se amplía el acceso al aprendizaje, el 
que se mejorará con la calidad de la enseñanza y se aprecia el desarrollo y expan-
sión de algunas tecnologías en este sector.

Los EVA, permiten una flexibilización de las estructuras docentes, propi-
cian nuevas concepciones en el aprendizaje en la que los cursistas tienen un 
papel más activo y protagónico y al mismo tiempo trabajan de forma colabora-
tiva; los docentes asumen el papel de facilitadores y deben encontrar nuevas 
estrategias que permitan mantener activos a los participantes cuando estos se 
encuentren en distintos sitios, promoviendo la construcción de conocimientos 
y la colaboración.

Las tecnologías favorecen los cambios y transformaciones en las formas en 
que se desarrollan los procesos formativos. Una de estas herramientas son los 
EVA, los que constituyen un escenario óptimo para promover espacios que inte-
gran diversas herramientas a través de los ordenadores conectados a la red, 

RBA_9.indb   267 12/03/2019   14:24:09



SánChez, Alcides Antúnez. La enseñanza virtual del Derecho: un paradigma en la Universidad cubana.  
Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 263-279. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

268 Revista BRasileiRa da advocacia 2018 • RBA 9

permitiendo la realización de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un am-
biente pedagógico y metodológico específico.

Soler, Antúnez, Mercado y Ramírez (2015) significan que en la actualidad las 
universidades deben promover experiencias innovadoras en las actividades de 
postgrados apoyadas en el uso de las tecnologías contrarias al modelo tradicional 
que por muchos siglos ha sido implementado en las aulas de manera presencial, 
ha permitido demostrar el énfasis que debe hacerse en la docencia, en los cam-
bios de estrategias didácticas de los profesores en los sistemas de comunicación 
y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la disponi-
bilidad y las potencialidades de las tecnologías. Los docentes son los actores que 
mayores cambios pueden generar en los centros educativos en acciones de pre-
grado y postgrado, como profesor web 2.0.

Análisis que, ponderan la aplicación de las infotecnologías y su incidencia 
en la formación del estudiante, como un activo de la relación que se produce en 
el proceso docente educativo de los futuros profesionales que se vincularan a 
las formas de gestión, para su posterior desarrollo empresarial en los EVA y ac-
ceder a barreras comerciales exigentes en el mundo corporativo del siglo XXI, 
como un paradigma para alcanzar el desarrollo sostenible en este mundo de hí-
per conectividad.

De esta forma, se evidencia un enfoque social de la ciencia y la tecnología, al 
lograr articular estrategias de instrucción mediante la implementación de meca-
nismos de alfabetización científica y tecnológica, para alcanzar la participación y 
promover la inclusión digital, informacional y social.

En consecuencia, los análisis realizados en torno a los criterios acerca de la de-
finición de que es la Infotecnología y para que se implementa, es a principios del 
siglo XXI, se afirma que: “El buen manejo de los computadores y de la Internet es una 
de las habilidades que deben caracterizar al ciudadano competente en el siglo XXI. 
Lograr entonces que al terminar su etapa escolar los jóvenes dominen las herramien-
tas básicas de las Tics es un objetivo importante del plan curricular de cualquier ins-
titución educativa”.

Una adecuada preparación con esta herramienta al capital humano a partir de 
la formación académica, dependerá de resultados exitosos a las formas de gestión 
que las apliquen vinculadas a la contabilidad, a la protección ambiental, al desa-
rrollo productivo responsable, en el desarrollo del comercio, aportando valores 
añadidos en el mundo de la competencia “marketing empresarial” con la Res-
ponsabilidad Social Empresarial. Antúnez Sánchez (2016).
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Sus antecedentes en el sistema de la educación nacional cubana, se ubican en 
el curso por correspondencia antes del modelo actual; y a partir del triunfo de la 
Revolución con el modelo semipresencial. Donde el estudiante se preparaba para 
ser evaluado, utilizó para ello libros digitales, lo que le permitió gestionarse sus 
conocimientos.

Por ello, el ambiente telemático se configura a partir de la irrupción en la so-
ciedad con las Tics. La barrera de espacio y tiempo propia del ser humano se rom-
pe, originando una nueva forma de enfrentarse y entender la propia existencia y 
la interacción con los otros y con lo otro. La llamada “sociedad de la información 
y el conocimiento”, ante la generación de un volumen insospechado de informa-
ción en el mundo empresarial, constituye un reto, la que debe utilizarse con res-
ponsabilidad, con apego a la ley y con seguridad, siendo parte del objeto del 
control público que ejecuta la Administración Pública.

Es un medio donde la educación no se encuentra ajena al uso e implementa-
ción de las Tics, cada vez se aprecia que se descubre un universo ilimitado de po-
sibilidades, brinda toda una gama de herramientas para el aprendizaje con la 
posibilidad de expandirse a un número de usuarios cada vez mayores, en diferen-
tes escenarios y con la capacidad de socializar este conocimiento.

Esta tecnología, permite la creación de entornos más flexibles para el apren-
dizaje y favorece el trabajo colaborativo entre los educandos, rompe los escena-
rios formativos tradicionales, ofrece nuevas posibilidades para las orientaciones 
y la tutoría de los alumnos y facilita una formación permanente. Todos estos nue-
vos espacios, permiten crear entornos de comunicación sincrónicos y asincróni-
cos, facilitando eliminar las barreras espacio -temporales entre las personas, 
potenciando con ello contextos interactivos.

En las diversas carreras que se estudian en la educación superior cubana, el 
modelo del profesional gestiona información y conocimientos, al potenciársele 
esta habilidad con las Tics, lo cual es básico y necesario para poner al estudiante 
en contacto con el objeto de la profesión desde los primeros años de la carrera en 
la que estudie, entre las que se pueden señalar el ingeniero en informática, el in-
geniero industrial, el jurista, el médico, entre otras.

Permitirá sistematizar las habilidades, la implementación de la estrategia cu-
rricular para el manejo adecuado de la información científico -técnica, mediante 
el uso de las Tics, como cuestión clave para asegurar un desempeño laboral exi-
toso como futuros profesionales en el rol que se ubiquen en las formas de gestión 
en la actualización del modelo económico y social cubano.
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Desde esta perspectiva, se pondera que el dominio adecuado del proceso de 
gestión de la información, como parte esencial de la dimensión desarrolladora en 
el proceso formativo del profesional. Estos profesionales para resolver los pro-
blemas de la profesión, requieren de aplicar la investigación científica, la que no 
solo se limita a los profesionales de los centros de investigación, sino que se apli-
ca en otros contextos.

Es aquí, donde aparece el egresado con habilidades en el uso de las Tics, quien 
al realizar en su función tareas investigativas relacionadas con la búsqueda de al-
ternativas y el perfeccionamiento, contribuirá también a transformar la sociedad 
en que convive como ser social.

Este es uno de los paradigma que hoy tiene como reto la nueva Universidad en 
el siglo XXI, graduar estudiantes con competencias para el mercado laboral, del 
que no están exentos los profesionales del Derecho. Lo que trae como colofón, es 
un elemento positivo a explotarse, que permita el desarrollo a futuro de las formas 
de gestión, y con ello dar mejores respuestas y asumir retos en el comercio ante 
mercados cada vez más exigentes, para el cumplimiento de las normas adminis-
trativas para el uso del Derecho Informático. Antúnez Sánchez (2016).

Una forma de gestión que en el siglo XXI no tenga en cuenta que la globaliza-
ción de la actividad económica, la que impone nuevos desafíos sin precedentes a 
la competitividad empresarial, que ha dejado de basarse en ventajas estáticas, 
con frecuencia relacionadas con la dotación de recursos naturales, el clima, o el 
mecanismo de formación de precios y el ajustes de costos (ambientales, tributa-
rios, salariales, etc.), para vincularse directamente a la dinámica de la incorpora-
ción de infraestructura tecnológica y del conocimiento novedosas, traducido en 
nuevos procesos o productos, con nuevas formas de gestión y nuevas competen-
cias laborales; con el uso de las Tics le facilitan su construcción, difusión y la ar-
ticulación de procesos decisorios y productivos, y con ello la generación de 
valores para la innovación en los procesos de investigación, producción, y co-
mercialización de sus riquezas en segundos no será competitiva, un ejemplo de 
ello es la Empresa de Alta Tecnología en Cuba. Antúnez Sánchez (2016).

Siguiendo a Cuba, el Plan de Estudios no establece una asignatura que estudie 
en el pregrado el Derecho Informático, solo está un Taller de computación con 32 
horas lectivas, denominado  -Introducción a la Computación -, para formar en el 
estudiante las habilidades básicas para el uso gradual y progresivo de las Tics; de 
forma tal que desde el primer año de la carrera el estudiante pueda procesar tex-
tos, crear presentaciones con incorporación de diferentes objetos, enviar y 
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recibir mensajes textuales, con uso de ficheros adjuntos, de firmas, navegar y 
buscar información entre diferentes sitio en Internet; manejar la mensajería elec-
trónica como medio de comunicación; construir páginas y sitios web de poca 
complejidad; y crear aplicaciones para la gestión de información.

Para afianzar estas habilidades ya señaladas, se aplica la estrategia curricular 
homónima en la que la intervienen las restantes disciplinas orientando y exigien-
do la aplicación de dichas técnicas en relación con la búsqueda de información 
científico técnica actualizada; la presentación de exposiciones y de trabajos de 
investigación curriculares o extracurriculares, con la integración de saberes (in-
terdisciplinariedad).

En la carpeta de las asignaturas electivas, tampoco se aprecia como aparece 
establecida como una materia a impartir en la carrera el Derecho Informático, 
donde a criterio de los autores puedan ser abordadas temáticas como: la ciberné-
tica, la informática jurídica, la sociedad informatizada, seguridad informática, in-
formática y derechos patrimoniales, informática jurídica documental, de gestión, 
decisional, informática y derechos humanos, los bienes informáticos, la contratación 
y los servicios informáticos, la prueba informática, la contratación electrónica, los 
negocios jurídicos automatizados, y los tipos de responsabilidad en materia informá-
tica, entre otros.

Deberá asegurarse para lograr la aspiración deseada por el profesor para la uti-
lización de la intranet, la Internet, las páginas web y de laboratorios virtuales 
creados para con ello apoyar las diferentes formas de enseñanza y el desarrollo de 
competencias profesionales de manera responsable como valor. Desde un inicio 
se deberá trabajar en la formación de valores (honestidad, legalidad, justeza) y 
hábitos adecuados con relación a la seguridad informática.

Conlleva, a que los profesores con las categorías académicas y científicas 
 -másteres y doctores en Derecho -, aparte de manejar el software común de la ca-
rrera de Derecho, deberán estar dispuestos a adquirir conocimientos de la plata-
forma digital a utilizar por la institución académica en el uso de las infotecnologías, 
la que es perceptible de llegar a variar el destino dado a las herramientas de dicha 
plataforma, como profesor web 2.0.

En esta plataforma digital, aparecerán cada una de las materias del Plan de es-
tudios, las que deben ser muy explícitas, ya que el alumnado hacia el cual va di-
rigida esta enseñanza virtual del Derecho, buscará claridad en cuanto a la forma 
de trabajar, esto le permitirá sentirse en un ambiente de confianza y en conse-
cuencia aprovechar mejor los recursos disponibles, dando mejores resultados.
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De ahí la importancia de contar con las políticas públicas del curso a desarro-
llarse, la metodología a utilizar, las formas de evaluación, y para la bibliografía se 
deberá contar con una estructura en los sistemas que sea ágil, con la capacidad 
suficiente para no tener interferencias para la adecuada búsqueda de informa-
ción en los EVA.

Cada módulo debe tener actividades a realizar que permitan reforzar con 
práctica lo aprendido y al final una actividad integradora en la que se relacionen 
todos y cada uno de los temas impartidos. Por lo que la discusión de la enseñanza 
del Derecho en forma tradicional de la clase magistral o la implementación del 
estudio o análisis de casos, estaría sujeta a su implementación para romper los 
paradigmas en la enseñanza virtual del Derecho en los nuevos EVA, válidos para 
la formación del pregrado y para la actividad del posgrado en la universidad cu-
bana del siglo XXI.

Las Tics han hecho posible la aparición en las intranets universitarias (Mood-
le) de espacios de interrelación entre el profesor y los alumnos, la web de las asig-
naturas, que constituyen, sin duda, una herramienta pedagógica de apoyo o 
complemento a la docencia universitaria presencial y para la semipresencial.

En estos espacios los estudiantes pueden encontrar información, materiales 
y recursos didácticos relevantes para el desarrollo de la asignatura (como el pro-
grama, criterios de evaluación, noticias de interés, bibliografía básica...), enviar 
sus ejercicios prácticos, consultar sus calificaciones, participar en debates, etc. 
Incluso, el profesor puede utilizar la web de la asignatura para canalizar las tuto-
rías o consultas de la asignatura (dudas relativas al funcionamiento de la asigna-
tura o a su contenido).

Es el instrumento tecnológico que puede servir para lograr incentivar el inte-
rés del estudiante por una materia jurídica y facilitar su aprendizaje, aminorando 
la carga de trabajo para el estudiante, a la vez que le familiarizará con los EVA en 
la implementación de las habilidades. Es una ayuda importante para que los es-
tudiantes organicen de forma autónoma su estudio y avancen adecuadamente en 
los contenidos de la asignatura indicados por su profesor.

Se aprecia, que se supera las tradiciones y costumbres medievales, y trata de 
orientar la enseñanza utilizando la participación activa de los estudiantes, usan-
do los medios tecnológicos y culturales más ágiles para que los profesionistas se 
preparen de manera de desenvolverse adecuadamente, ya que con resistencias o 
sin ellas enfrentarán de inmediato una competencia despiadada que exige su me-
jor preparación y la ampliación de sus conocimientos necesarios para su forma-
ción en pre y posgrado.
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Por ello, el paso más allá en la evolución de la presencialidad a la virtualidad 
viene constituido por las asignaturas que presentan horas de docencia virtual, en 
las que a partir de los materiales que el profesor pone a disposición de los alum-
nos, éstos pueden estudiar los contenidos de la asignatura.

En este contexto, se aprecia como es utilizado el Blended learning o enseñanza 
mixta, tiene la ventaja como sistema, que de forma inmediata el tutor o profesor 
pueden hacer los comentarios pertinentes a través de un chat previamente agen-
dado por ambos para aclarar las dudas y hacer las sugerencias necesarias, esto in-
dependiente de la tutoría académica permanente en el horario ya establecido. 
Cabero Almanera (2010), Antúnez Sánchez (2016).

Este espacio virtual configura, el aula sin paredes, cuyo mejor exponente actual 
es la red de internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino 
distal, no es sincrónico sino multicrónico y no se basa en recintos espaciales con 
interior, frontera y exterior, se depende de las redes electrónicas cuyos nodos de in-
teracción pueden estar diseminados por diversos países. Cabero Almanera (2010).

También dentro del curso, el estudiante y el profesor pueden enlazarse con 
especialistas del Derecho para el desarrollo de videoconferencias o entrevistas, 
dando al alumno la certeza de estar al día en la información jurídica, se aprecia 
que un exponente de ello ha sido en Cuba el proceso de universalización de la 
enseñanza con el uso de medios audiovisuales a través de la televisión y videos 
en el proceso docente -educativo. Quien tendrá la obligación de contactar a es-
tos especialistas será el tutor o el profesor quien dirige el proceso docente edu-
cativo, sólo él sabrá cómo va el avance del curso, su aprovechamiento, qué es 
necesario reforzar y, en consecuencia, si es el momento oportuno para hacerlo 
con responsabilidad.

Cobas Cobiella (2014) refiere que los profesores de Derecho, casi sin ninguna 
excepción y profesionales en general, han sido formados bajo una enseñanza me-
morística, y de aprendizaje de artículos y de conceptos abigarrados, en muchas 
ocasiones, sin interconexión conceptual y con el trabajo meramente individual, 
premiando los logros individuales. Por supuesto, este tipo de enseñanza también 
tiene ventajas y por ello, la idea es trazar un modelo de estudio, que permita vin-
cular lo mejor de cada sistema. Esta autora señala que la Declaración de Bolonia 
(1999), firmada por los Ministros de Educación de 29 países europeos, trata la 
reformulación de la Educación Superior sobre la base de unos objetivos de apren-
dizaje comunes a cada uno de los niveles educativos (grado y postgrado). Desa-
rrollando con ello, determinadas competencias que son necesarias y que 
demanda el sector empresarial, entre las que destacan la capacidad de análisis y 
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síntesis, la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; la planificación 
y gestión del tiempo; los conocimientos generales básicos sobre el área de estu-
dio; los conocimientos básicos de la profesión, comunicación oral y escrita en la 
lengua materna, el conocimiento de una segunda lengua, habilidades básicas de 
manejo del ordenador, habilidades de investigación, capacidad de aprender, ha-
bilidades de gestión de la información, capacidad crítica y autocrítica, capacidad 
para adaptarse a nuevas situaciones, capacidad para generar nuevas ideas (crea-
tividad), resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, habi-
lidades interpersonales, liderazgo, capacidad de trabajar en un equipo in ter- 
 disciplinar, capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia, 
apreciación de la diversidad y multiculturalidad, habilidad para trabajar en un 
contexto internacional, conocimiento de culturas y costumbres de otros países, 
habilidad para trabajar de forma autónoma, diseño y gestión de proyectos, inicia-
tiva y espíritu emprendedor, compromiso ético, preocupación por la calidad, 
motivación por el logro.

Las asignaturas que se desarrollan en los EVA, como campus virtual, trata la 
enseñanza universitaria a distancia, asistida por medios telemáticos o redes digi-
tales. Están requeridos de especialistas en elaboración del material didáctico en 
tres rasgos, los que definen a este tipo de docente: experto en contenidos propios 
de la materia que se imparte, conocedor del lenguaje hipermedia y multimedia y 
sobre todo conocedor de las metodologías de educación a distancia y en la reper-
cusión que este hecho tiene para la elaboración de este tipo de materiales. Que 
sean autoinstructivos, autoevaluativos, y adaptados a las situaciones de aprendi-
zaje y al perfil del aprendiz.

Las plataformas EVA para la gestión del conocimiento y el aprendizaje, depu-
raran sus prestaciones y ofrecen la máxima facilidad a docentes y estudiantes. A 
los primeros, para que con suma facilidad puedan aprovechar todas las posibili-
dades de la herramienta y a los segundos para que la navegación sea lo más intui-
tiva posible. Otro ámbito en el que la proliferación de las Tics ha supuesto un 
cambio importante en el mundo jurídico y, en concreto, en el de la enseñanza 
universitaria del Derecho es el del tratamiento y la gestión de información con 
relevancia jurídica, tan necesaria en este ámbito.

En este sentido, se ha pasado, por una parte, de libros y revistas en formato pa-
pel a revistas y libros electrónicos, y, por otra, de recopilaciones en papel de la ju-
risprudencia y la normativa a bases de datos jurídicas, contenidas origi nariamente 
en CD -rom y, posteriormente, accesibles desde Internet desde cualquier punto 
geográfico de un país. Cabero Almanera (2014).

RBA_9.indb   274 12/03/2019   14:24:09



SánChez, Alcides Antúnez. La enseñanza virtual del Derecho: un paradigma en la Universidad cubana.  
Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 263-279. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

275Doutrina EstrangEira

Atisbos de ello se aprecian en las publicaciones digitales donde se socializa las 
investigaciones juridicas en la Revista CubaLex, en la Revista Cubana de Derecho; 
en la página web de la Gaceta Oficial se publican las disposiciones juridicas, en la 
página web de la Fiscalía General de la República de Cuba se socializa el trabajo de 
este órgano de control, en la página web del Tribunal Supremo Popular de la Repú-
blica de Cuba el trabajo de este órgano judicial, el uso de las Tics en los procesos ju-
diciales de los tribunales, y en los servicios jurídicos de los Registros Públicos del 
Ministerio de Justicia, entre otras aplicaciones cubanas diseñadas con el concurso 
de la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba (UCI), entre otros.

Como consecuencia, se considera que el impacto y uso de las Tics en la activi-
dad de la docencia en el Derecho, provocará una serie de modificaciones en los 
métodos de enseñanza y de aprendizaje, entre las que destacan los cambios pro-
ducidos tanto en la labor del profesor universitario como en la del estudiante; ad-
quieren una gran importancia los materiales docentes y tiene lugar un nuevo 
planteamiento de la evaluación periódica y la sistemática, que incidirá en el 
aprendizaje cooperativo.

Por lo que, deberá ser objeto de estudio por los profesores de la carrera de De-
recho en conjunto con la de Informática, dotar de una plataforma digital para la 
carrera de Derecho de manera virtual, como otra opción donde sea reconocida 
esta modalidad de estudios, a raíz de las modificaciones que se vienen formulan-
do en el nuevo Plan de estudios E de la carrera.

El impacto y uso de las Tics en la actividad de la docencia en el Derecho, pro-
vocará modificaciones en los métodos de enseñanza y de aprendizaje universita-
rio, entre las que destacan los cambios producidos tanto en la labor del profesor 
universitario como en la del estudiante; no son los únicos que se dan en este ám-
bito en los EVA, adquiere una gran importancia los materiales docentes y tiene 
lugar un nuevo planteamiento de la evaluación periódica y la sistemática, incidi-
rá en el aprendizaje cooperativo. Pérez Luño (2004), Cobas Cobiella (2014).

Por ello, se considera que deberá ser objeto de estudio por los profesores de la 
carrera de Derecho en conjunto con la carrera de Informática, para dotar de una 
plataforma digital a la carrera de Derecho de manera virtual, como otra opción en 
la formación del ciudadano, donde sea reconocida esta modalidad de enseñanza.

3. CoRolaRio

La incorporación de las Tics, como fenómeno social heterogéneo, provoca 
cambios en el acceso al conocimiento desde sus inicios, lo que repercute en el 
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quehacer humano. El hecho de no tener acceso a las mismas dificulta la igualdad 
de oportunidades y genera una importante brecha cultural, económica y social, 
en contradicción con el derecho de acceso a la información, reconocido como un 
derecho humano de 4ta generación.

El problema del dominio de las habilidades y de los conocimientos asociados 
a éstas, supone la responsabilidad de concebir y ejecutar estratégicamente un 
proceso docente que en su dinámica garantice la apropiación eficiente de las mis-
mas, al estimular y potenciar el desarrollo individual e integral del estudiante de 
la carrera de Derecho para poder interactuar con las Tics en los EVA.

La articulación del programa en la carrera de Derecho debe estar orientado a 
formar habilidades, que le propicien al estudiante las herramientas, los conoci-
mientos y la cultura adecuada para el futuro ejercicio como profesional, para ha-
cerlo más competente en las habilidades básicas en el mercado laboral en el siglo 
XXI como uno de los paradigmas a fomentar en las aulas universitarias.

A la luz de las revisiones teóricas, las transformaciones de este siglo XXI res-
ponden a los múltiples cambios impuestos por uso de las infotecnologías en los 
EVA. Nacen en este nuevo contexto conceptualizado como “sociedad de la infor-
mación”, para pensar en nuevas formas de construcción del conocimiento com-
partido demostrándose que se está configurando como una nueva forma de 
organización, participación, movilización y colaboración como paradigma con 
la enseñanza virtual del Derecho en Cuba con un profesor web 2.0.

La educación superior en Cuba, deberá a futuro ser regulada en un cuerpo ju-
rídico con rango de Ley, donde se reconozca la educación virtual en el pregrado 
y posgrado para romper el paradigma del gobierno electrónico, y lograr un pro-
fesional con competencias.

La carrera de Derecho en conjunto con la carrera de Ciencias Informáticas, 
deberán dotar de una plataforma digital para el estudio de la carrera de Derecho 
de manera virtual, como otra opción donde sea reconocida esta modalidad de es-
tudios, a raíz de las modificaciones que se vienen formulando en el nuevo Plan 
de estudios E de la carrera en los cambios que acontecen en la Universidad cuba-
na en el siglo XXI.

La articulación de un programa en la carrera de Derecho deberá estar orienta-
do a formar habilidades, que le propicien al estudiante las herramientas, los co-
nocimientos y la cultura para el ejercicio profesional desde el ámbito 
universitario para hacerlo más competente en las habilidades básicas en el mer-
cado laboral con dominio de las Infotecnologías.
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A advocacia tem mudado sua prática nos últimos 50 anos, em uns pontos 
evolui, em outros involui. Tal circunstância projeta -se na vida dos advogados 
nos tribunais, especialmente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tri-
bunal Federal nos quais se reflete de modo diferente do que nos tribunais ordi-
nários, onde o advogado trabalha intensamente com a prova, os fatos, e os 
julgadores estão mais perto dos acontecimentos do que os juízes dos tribunais 
em Brasília. Aqui, ficamos no Supremo Tribunal e no Superior Tribunal de Jus-
tiça, atuantes dentro de limites técnicos, e em princípio, sem revisão de provas 
e fatos.

Para o STF/STJ, é essencial a preparação da causa, na inicial, no início da de-
manda, a partir da dicotomia infraconstitucional e constitucional, como aborda-
gem e posicionamento, muitas vezes sob a forma de separação ambígua, porque 
tratada na lei ordinária e na Constituição (ex. coisa julgada).

A tecnologia tem facilitado a vida do advogado, com o acesso à legislação, à 
jurisprudência dos tribunais e, principalmente ao processo eletrônico que per-
mite ao advogado o amplo exame dos autos, sem carga ou retirada, com acesso 
irrestrito. O advogado deve explorar essa tecnologia e inserir sua atividade den-
tro dessa facilidade.

Há necessidade de boa conduta profissional e social perante os tribunais e, na 
verdade, em todo o Judiciário, sendo um quesito essencial a urbanidade entre ad-
vogados e, particularmente entre juízes e advogados, como na observação clássi-
ca de Piero Calamandrei – o dever de urbanidade impõe ao advogado o respeito 
aos juízes e aos outros advogados. Calamandrei adverte: “não se pode baixar o 
nível de uma carreira, sem que o nível da outra, desça na mesma medida” (Eles, 
os juízes vistos por nós, os advogados, 5. ed., Lisboa: Livraria Clássica, p. 54).
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Observa -se enorme uso, decorrente da informática, de extensas petições. É 
claro, não há uma dimensão para a exposição de fatos ou demonstrações legais, 
podendo ser maiores ou menores, na medida da importância do debate. A crítica 
dirige -se à transcrição de decisões impertinentes ou apenas remissão a óbvias in-
formações, como a citação de autores sobre uma definição conhecida e primária.

Um material de trabalho da mais alta importância é o memorial, como resumo 
e exposição dos principais fatos, doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso 
concreto, mas o memorial deve ser o mais sucinto, para que seja prontamente li-
do pelo julgador, pois o tamanho assusta, como afasta o leitor de um livro, ainda 
que, clássico ou importante (ex.: Montanha mágica, de Thomas Mann). Todo me-
morial deve se abrir com pequeno sumário da questão, em tópicos ou breves li-
nhas, tanto que é resumo, bem como conter a indicação das partes, julgador e, se 
pautado o julgamento, mostrar em relevo tal informação. Tome -se, em conta, 
que os ministros recebem número avultado de memoriais, leva a melhor, e com 
boa vontade, o breve memorial, objetivo, e do ponto de vista plástico, com pou-
cos caracteres na abertura.

Lembre -se que enfrentamos a massificação do Judiciário brasileiro, com mi-
lhares de demandas, especialmente no STJ/STF, onde não há milagre a atender 
todos os pleitos, principalmente com uma boa leitura de tão vastas peças. Presen-
ça moderna nos tribunais nesse escopo, é a importante atuação do assessor do 
ministro. Aqui fala um ex -assessor no Supremo Tribunal Federal, casa que co-
piou da Suprema Corte dos Estados Unidos a figura do clerk, que podemos tra-
duzir para os tribunais – assessor. Lá essa personagem tem papel muito 
importante, tanto que dos atuais nove juízes, três foram clerk, entre eles o Presi-
dente John Roberts, o mais novo Neil Gorsuch, e Stephen Breyer. O assessor do 
tribunal brasileiro, portanto, tem função importante para desmontar a monta-
nha de processos (inseridas no computador), e deve ser um leitor de memoriais 
e dos autos; por isso, todos os escritos não são só para os ministros, também para 
os assessores.

Sempre foi dito pelos advogados de fora de Brasília sobre a facilidade de aces-
so aos ministros nos tribunais em Brasília, entretanto, passamos a uma boa von-
tade sem agenda, já nos dias atuais, há ministros recebendo 20 ou 30 advogados 
num dia de audiência. A restrição será fatal. O sistema de audiência varia entre os 
ministros, em horários e tempo de escuta, demora ou não na concessão de data. 
Por isso, essa visita ao ministro deve ser rápida, objetiva e o advogado seguro de 
um tema, tópico ou circunstância, não precisa fazer sustentação oral no gabinete, 
o que não é de bom tom, nem simpático, nem o ministro tem tempo. Outro 
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conselho: não é de bom grado o advogado perguntar sobre a vida do ministro co-
mo forma simpática de aproximação. Algo familiar deve vir do magistrado, e não 
do advogado.

Item importante na vida do advogado é a sustentação oral. Fazer ou não fazer. 
Em muitos casos é melhor contar com a diretriz do relator, e ele levará a turma 
para bom julgamento. Outras vezes, é essencial a sustentação para revelar aspec-
tos e alertar para o principal.

É dispensável a sustentação do óbvio, como revelação da intempestividade do 
recurso, ou da deserção, fatos sumários na observação do julgador. A sustentação 
deve ser objetiva sem discurso ou exaltação, se possível, breve introdução ao tema 
em debate. Leitura de memorial é a suma antipatia, a demonstração da insegurança 
do advogado, e afasta a atenção do ouvinte.

Aqui explanaram -se pequenas observações de antigo advogado no STF/STJ, 
em várias posições (recorrente/recorrido), e até como julgador (TSE). Em 
qualquer situação o advogado é obrigado a prestigiar o Judiciário, respeitar os 
outros advogados, principalmente os adversários, e sempre zelar pelo Direito e 
pela Justiça.
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de interpretação normativa, regime de transição e compromisso para o ajustamento da 
conduta. II.5. A ação declaratória de validade de regulamentos e outros atos públicos. II.6. 
Regime jurídico geral de negociação entre autoridades públicas e particulares. II.6.a. Tran-
sação entre sanções e créditos (§ 1º, II). II.6.b. Impossibilidade de desoneração permanente 
de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral (§ 1º, III). II.6.c. 
Autorização judicial para celebração do compromisso (§ 2º). II.7. Responsabilidade pessoal 
do agente público. III. Conclusão.

i – intRodução

O PL 7.448/2017 (na origem, PLS 349/2015), proposto pelo Senador Anto-
nio Anastasia, concluiu sua tramitação em ambas as Casas do Congresso Nacio-
nal. No momento, aguarda sanção do Presidente da República, nos termos do 
artigo 66 da Constituição. Sua finalidade é incluir na Lei de Introdução às Nor-
mas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto -lei 4.657/1942) disposições para 
elevar os níveis de segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direi-
to público, melhorando, consequentemente, a qualidade da atividade decisória 
pública no Brasil.

Ao longo dos quatro anos em que tramitou pelo Congresso Nacional, o PL 
7.448/2017 recebeu amplo apoio de economistas, juristas, administradores pú-
blicos e formadores de opinião dos mais variados matizes. A avaliação tem sido a 
de que o PL dá passo importante ao pretender transpor para norma geral parâme-
tros de interpretação e aplicação do direito público bastante consensuais, que na 
prática já vêm sendo observados e adotados no cotidiano das esferas administra-
tiva, controladora e judicial, porém de forma fragmentada, assistemática. O diag-
nóstico generalizado tem sido o de que o PL, ao incorporar normas de direito 
público na LINDB, trará transparência e segurança jurídica à criação e aplicação 
do direito público no Brasil.

Recentemente, no entanto, o PL foi objeto de críticas tecidas pela Consultoria 
Jurídica do Tribunal de Contas da União – TCU (documento intitulado “Análise 
Preliminar do PL 7.448/2017”), que questionou a validade e legalidade de alguns 
de seus dispositivos e a constitucionalidade de outros. O TCU parece ver no PL 
tentativa de supressão de competências constitucionais do próprio Legislativo e 
das Cortes de Contas. Parece -nos, contudo, que os questionamentos são fruto de 
leitura incorreta dos dispositivos do projeto, pois ou não refletem o teor expresso 
de suas normas, ou vislumbram conflitos normativos inexistentes.

O presente texto explicita o sentido e conteúdo dos dispositivos do PL, visan-
do, com isso, demonstrar a improcedência das críticas feitas pelo TCU.
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ii – análise das CRítiCas Feitas pelo tCu ao pl 7.448/2017
II.1. Motivação decisória e responsabilidade estatal

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá 
com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as conse-
quências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da 
medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

O PL 7.448/2017 pretende inserir o artigo 20 na LINDB com a finalidade de 
reforçar a ideia de responsabilidade decisória estatal diante da incidência de nor-
mas jurídicas indeterminadas, as quais sabidamente admitem diversas hipóteses 
interpretativas e, portanto, mais de uma solução. A experiência demonstra ser 
comum a tomada de decisões muito concretas a partir de valores jurídicos bem 
abstratos – tais como o interesse público, o princípio da economicidade, a mora-
lidade administrativa, etc. O fenômeno é comum às esferas administrativa, con-
troladora e judicial. Diante desse quadro, o parágrafo único do art. 20 propõe 
instituir ao tomador de decisão o dever de demonstrar, via motivação, “a neces-
sidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajus-
te, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas”.

Para o TCU, entretanto, o comando imporia ao julgador o dever de decidir 
com base em informações que não constariam dos autos e que precisariam ser 
fornecidas pelas partes. Para a Corte de Contas federal, a norma não poderia 
“exigir do julgador que analise as possíveis alternativas, se o conhecimento do 
julgador acerca da realidade está limitado ao que consta dos autos, trazido pe-
las partes”.

As críticas são improcedentes. O dispositivo não exige conhecimento extra 
processual do julgador, mas sim que concretize sua função pública com res-
ponsabilidade. Veda, assim, motivações decisórias vazias, apenas retóricas ou 
principiológicas, sem análise prévia de fatos e de impactos. Obriga o julgador a 
avaliar, na motivação, a partir de elementos idôneos coligidos no processo ad-
ministrativo, judicial ou de controle, as consequências práticas de sua decisão. 
E, claro, esse dever se torna ainda mais importante quando há pluralidade de 
alternativas. Quem decide não pode ser voluntarista, usar meras intuições, im-
provisar ou se limitar a invocar fórmulas gerais como ‘interesse público’, ‘prin-
cípio da moralidade’ e outras. É preciso, com base em dados trazidos ao 
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processo decisório, analisar problemas, opções e consequências reais. Afinal, 
as decisões estatais de qualquer seara produzem efeitos práticos no mundo e 
não apenas no plano das ideias.

No mais, o dispositivo a ser inserido na LINDB é clara aplicação do conhecido 
princípio da proporcionalidade, que exige ao tomador de decisão a comprovação 
de que a medida a ser adotada é adequada, necessária e proporcional em sentido 
estrito. Como se sabe, sempre que o Poder Público tiver de decidir tendo por ba-
se um conflito de bens jurídicos de qualquer espécie, deve analisar a possibilida-
de dessa medida levar à realização pretendida (adequação), de a medida ser a 
menos restritiva aos direitos e interesses envolvidos (necessidade) e de a finali-
dade pública buscada ser valorosa a ponto de justificar a restrição imposta (pro-
porcionalidade em sentido estrito)1.

Daí o sentido de se exigir na própria LINDB, como expressão do princípio da 
proporcionalidade, que o julgador em processo administrativo, judicial ou de 
controle se valha de um juízo prévio sobre a aptidão do meio a ser utilizado e o 
resultado a ser alcançado, dentro de um universo de possibilidades.

II.2. A invalidação de atos e negócios jurídicos e o dever de responsabilidade

Art. 21. A decisão que, na esfera administrativa, controladora ou judicial, decre-
tar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa de-
verá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deverá, quando for o caso, 
indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional 
e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos 
sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, 
sejam anormais ou excessivos.

O artigo 21 contido no projeto de lei a ser acrescido ao texto da LINDB estabe-
lece, de forma clara e direta, que “[a] decisão que, na esfera administrativa, 

 1. A bibliografia sobre o tema é vastíssima. Neste sentido, conferir, entre outros, BONAVI-
DES, Paulo. Curso de direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 396-
-398; CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2007. p. 266 -270; SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o 
razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 798, abr. 2002. p. 34 -38; ÁVILA, Humberto. 
Teoria dos princípios. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 165 -173.
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controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo 
ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências 
jurídicas e administrativas”. Para a Consultoria Jurídica do TCU, contudo, o dis-
positivo demandaria um suposto exercício de futurologia do julgador, “que pas-
sa a ter ônus que não é dele, mas sim da parte, qual seja, o de levar para os autos 
as informações relevantes quanto a eventuais consequências indesejáveis de 
eventual decisão desfavorável”.

A interpretação do órgão jurídico do TCU está equivocada. O dispositivo em 
questão apenas exige o exercício responsável da função judicante do agente estatal. 
Invalidar atos, contratos, processos configura atividade altamente relevante, que 
importa em consequências imediatas a bens e direitos alheios. Decisões irrespon-
sáveis que desconsiderem situações juridicamente constituídas e possíveis conse-
quências aos envolvidos são incompatíveis com o Direito. É justamente por isso 
que o projeto busca garantir que o julgador (nas esferas administrativa, controla-
dora e judicial), ao invalidar atos, contratos, processos e demais instrumentos, in-
dique, de modo expresso, as consequências jurídicas e administrativas decorrentes 
de sua decisão.2

Entretanto, tais consequências, diferentemente do que parece supor o TCU, 
são atinentes aos direitos e fatos atrelados ao processo, ou seja, relativos a ele-
mentos trazidos aos autos pelas partes. Não se trata de ilação nem de futurologia, 
mas sim de responsabilidade no exercício da função pública. Se há um negócio 
jurídico a ser invalidado, e se há direitos que serão impactados, então é dever do 
julgador indicar as consequências de sua decisão.

Um exemplo óbvio da aplicação do dispositivo, e que pode ser verificado dia-
riamente, envolve a invalidação de contratos administrativos. À luz da disciplina 
trazida pelo projeto, a autoridade pública julgadora que determinar a invalida-
ção deverá igualmente definir se o ordenamento jurídico garante ou não a preser-
vação de alguns dos efeitos do contrato, como, por exemplo, se os terceiros de 
boa -fé impactados terão seus direitos garantidos. Deverá, ainda, decidir se é ou 
não o caso de pagamento de indenização ao particular que já executou as 

 2. Vale dizer que o próprio TCU considera relevante explicitar as consequências jurídicas 
e administrativas de suas decisões. É o que fez, por exemplo, ao decidir que a sanção de 
inidoneidade deve ter eficácia ex nunc, não dando ensejo à imediata rescisão de todos os 
contratos firmados entre as empresas sancionadas e a Administração Pública federal 
(Acórdãos 1340/2011; 3002/2010; 432/2014).
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prestações, conforme disciplinado pelo artigo 59 da Lei 8.666/19933. Ou seja, de-
verá agir de forma responsável diante da sua competência decisória.

II.3. Interpretação normativa e gestão pública

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados 
os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas pú-
blicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circuns-
tâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação 
do agente.

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da 
infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, 
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das 
demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.

Outro ponto do PL que foi objeto de críticas da Corte de Contas federal envol-
ve o caput do artigo 22 do texto. Para o TCU, tratar -se -ia de dispositivo que pro-
moveria interpretação casuística da norma, pois seu alcance e limites seriam 
definidos em cada caso e de acordo com a realidade do gestor público. “No caso 
da LRF, por exemplo, ou da Lei de Licitações, a aplicação da proposta deste artigo 
promoverá flexibilização casuística, sem amparo no direito”.

A crítica do TCU é infundada e incompatível com a postura do próprio Tribu-
nal.4 O dispositivo questionado assume uma premissa e cria três condicionantes 
a qualquer julgador.

 3. O qual estabelece o seguinte: “Art. 59. A declaração de nulidade do contrato adminis-
trativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, 
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade 
não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver 
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente com-
provados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo -se a responsabilidade de 
quem lhe deu causa”.

 4. Não são raros os casos em que o TCU interpreta normas sobre gestão pública conside-
rando obstáculos e dificuldades reais do gestor e exigências de política públicas a seus 
cargos. Foi o que fez, por exemplo, ao deixar de aplicar sanção a gestor de universidade 
pública por entender que agiu com base em orientações de área técnica (Acórdão 
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A premissa é a de que as decisões na gestão pública não são tomadas em um 
mundo abstrato de sonhos, mas de forma concreta, para resolver problemas e ne-
cessidades reais. Mais do que isso, a norma em questão reconhece que os diversos 
órgãos de cada ente da Federação possuem realidades próprias que não podem 
ser ignoradas. A realidade de gestor da União evidentemente é distinta da reali-
dade de gestor em um pequeno e remoto município. A gestão pública envolve es-
pecificidades que têm de ser consideradas pelo julgador para a produção de 
decisões justas, corretas.

As condicionantes envolvem considerar (i) os obstáculos e a realidade fática 
do gestor; (ii) as políticas públicas acaso existentes; e (iii) o direito dos adminis-
trados envolvidos. Seria pouco razoável admitir que as normas pudessem ser ig-
noradas ou lidas em descompasso com o contexto fático em que a gestão pública 
a ela submetida se insere. E neste contexto, reconheça -se, a consideração da si-
tuação fática é uma premissa elementar da aplicação de qualquer norma jurídica, 
como bem explica Karl Larenz:

As proposições jurídicas devem ser “aplicadas” a eventos fácticos, a uma si-
tuação de facto que se verificou. Como acabamos de ver, isto só é possível na 
medida em que a situação de facto verificada é enunciada. O que no facto -tipo 
de um juízo aparece como “situação de facto” é a situação de facto como enun-
ciado. O que aconteceu tem de ser mencionado com este fim, e aquilo que é 
mencionado tem de ser posto numa certa ordem. A situação de facto como 
enunciado efectua sempre uma selecção de entre a multiplicidade inabarcá-
vel, do constante fluir, do acontecer fáctico; esta selecção acha -a desde logo 
o julgador, tomando em consideração a possível relevância jurídica de cada 
um dos factos. A situação de facto enquanto enunciado não está assim “dada” 
de antemão ao julgador, mas tem que ser primeiramente conformada por ele, 
tomando em consideração, por um lado, os factos que lhe chegaram ao conhe-
cimento e, por outro lado, a sua possível significação jurídica. A actividade 
do jurista não se inicia normalmente com a apreciação jurídica da situação 
de facto que se lhe oferece como acabada, mas desde logo com a formação da 
situação de facto que acede à sua apreciação jurídica.5

1881/2011); ao deixar de aplicar sanção por entender que a decisão fora tomada com 
respaldo doutrinário (Acordão 2737/2016); e ao considerar que parecerista jurídico 
não comete erro inescusável e não incorre em culpa em sentido amplo se emitir opinião 
amparada em doutrina minoritária (Acórdão 1591/2011).

 5. Metodologia da Ciência do Direito, 3. ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, 
p. 392.
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Assim, a única casuística que o dispositivo contido no artigo 22 do projeto 
admite é a casuística natural e própria da interpretação jurídica. Interpretar o 
Direito, repita -se, demanda a consideração dos fatos. Não há, nisso, nada de 
novo ou excêntrico.

Parece -nos pouco coerente dizer que haveria casuística no dever de adequa-
ção da interpretação normativa aos direitos dos administrados e às políticas pú-
blicas. Comandos normativos não podem ser ignorados pelos julgadores, seja da 
LRF ou da legislação de licitação e contratos. Isso significa que o dispositivo cri-
ticado pela Corte demanda, em verdade, que se proceda a uma espécie de inter-
pretação sistemática do direito, ou seja, uma interpretação que integre o 
ordenamento normativo como um todo. Segundo afirma Juarez Freitas a

interpretação sistemática, compreendida em novas e realistas bases, é a que se 
realiza em consonância com aquela rede hierarquizável, máxime na Consti-
tuição, tecida por princípios, regras e valores considerados dialeticamente e 
em conjunto na interpretação com o intérprete, positivador derradeiro. (...) 
Assim, ao se aplicar uma norma, percebe -se estar sendo aplicado e (re)cons-
truindo o sistema inteiro (...)6.

II.4. Mudança de interpretação normativa, regime de transição e 
compromisso para o ajustamento da conduta

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer 
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, 
impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regi-
me de transição quando indispensável para que o novo dever ou condiciona-
mento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e 
sem prejuízo aos interesses gerais.

Parágrafo único. Se o regime de transição, quando aplicável nos termos do 
caput, não estiver previamente estabelecido, o sujeito obrigado terá direito a 
negociá -lo com a autoridade, segundo as peculiaridades de seu caso e obser-
vadas as limitações legais, celebrando -se compromisso para o ajustamento, na 
esfera administrativa, controladora ou judicial, conforme o caso.

O artigo 23 do PL preenche uma importante lacuna no direito público brasi-
leiro. O dispositivo prevê que na hipótese de o julgador instituir nova 

 6. A interpretação sistemática do direito, 4. ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 80.
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interpretação ou orientação sobre norma de conteúdo indeterminado, resultan-
do em novo dever ou condicionamento de direito aos envolvidos, deve igual-
mente estabelecer um regime de transição para o seu cumprimento. Já o 
parágrafo único disciplina a hipótese de o regime de transição não ter sido pre-
viamente estabelecido na decisão, com a seguinte redação:

O TCU se insurgiu especificamente contra essa previsão, tachando -a de in-
constitucional. Afirmou, nesse sentido, que a Constituição Federal garantia a 
competência das Cortes de Contas para “assinar prazo para que o órgão ou enti-
dade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verifica-
da ilegalidade” (art. 71, IX), de forma que a legislação infraconstitucional não 
poderia impor -lhes a obrigação de celebrar compromisso de ajustamento.

A afirmação do Tribunal está equivocada.

Em primeiro lugar, as atividades mencionadas não são, em hipótese alguma, 
excludentes. Quer dizer, a obrigação de negociar a celebração de um compromis-
so para o ajustamento da conduta não é antípoda da competência de assinar pra-
zo para a adoção de providência para o cumprimento da lei. No exercício de suas 
competências constitucionais, continuarão as Cortes de Contas a assinar prazos 
naturalmente. Mas quando se tratar de alteração de interpretação ou orientação 
sobre norma de conteúdo indeterminado emergirá o direito do administrado a 
um regime de transição provisório, que poderá ser negociado.

Em segundo lugar, seria incorreto supor que norma legal não pudesse criar 
obrigações ao Poder Público. É da essência de um Estado de Direito, vale dizer, a 
submissão efetiva do Estado ao império da lei.7 Nesse aspecto, seria temerário 
que órgão estatal se negasse a dar cumprimento à lei sob qualquer argumento.

Por fim, em terceiro lugar, o mote fundamental do dispositivo não envolve 
atribuições de entes estatais. A norma versa fundamentalmente sobre os direitos 
dos administrados e o respeito à segurança jurídica.

Ninguém nega que as instituições públicas, na administração, no sistema de 
controle ou no Poder Judiciário, possam alterar suas interpretações sobre o Di-
reito. É normal que, com o devido cuidado, o façam, inclusive em decorrência de 
novas demandas e visões que surgem com o passar do tempo. Contudo, as rela-
ções jurídicas preexistentes não podem ser ignoradas. Elas seguem existindo e, 
se for o caso, terão de se adequar às novas interpretações ou orientações. Neces-
sário, então, que seja previsto regime jurídico de transição que lhes dê tempo e 

 7. Cf. CHEVALLIER, Jacques. L’Etat de Droit. Paris: Montchrestien, 1992. p. 15 -16.
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meios para que realizem a conformação, segundo parâmetros de razoabilidade e 
proporcionalidade, tal qual tem se dado em matéria de modulação de efeitos nas 
declarações de inconstitucionalidade e, mais recentemente, com mera modifica-
ção de posição dominante do Supremo Tribunal Federal – STF.8 Mudanças de in-
terpretação não podem lançar situações anteriores em regime de incerteza. 
Orientar a transição é dever básico de quem cria nova regulação a respeito de 
qualquer assunto.

Por outro lado, e na linha da consagração da segurança jurídica e da proteção 
da confiança legítima, inexistindo um regime de modulação, o dispositivo aqui 
analisado cria um direito ao administrado que se surpreendeu com mudança de 
interpretação. Tal direito garante a possibilidade de negociar com a autoridade 
competente um prazo para se adaptar à nova interpretação.

O dispositivo, aliás, fortalece os órgãos de controle e aumenta a transparência 
de sua ação, autorizando -os a negociar formalmente com os destinatários de suas 
decisões, quando for o caso. Isso, por um lado, supera preconceitos jurídicos ar-
caicos, segundo os quais as autoridades públicas não poderiam jamais ouvir e 
dialogar, devendo sempre impor e castigar. De outro lado, a autorização legal for-
mal evita que, na busca de soluções de transição adequadas, essas autoridades te-
nham, como é comum, de recorrer a artifícios (pedidos de vista, instruções 
processuais protelatórias, reuniões informais com os interessados, etc.). O ga-
nho de transparência fortalece todos os destinatários da norma.

Por fim, a norma não impõe às autoridades qualquer desfecho específico e 
obrigatório para as negociações, as quais poderão se frustrar por inviabilidade de 
se chegar a um termo comum aceitável e compatível com o Direito. Elas têm ape-
nas o dever de receber as demandas de negociação e de processá -las de boa -fé. 

 8. É interessante notar que, em sua origem, a ideia de modulação de efeitos sempre esteve 
atrelada estritamente aos termos do artigo 27 da Lei 9.868/1999, ou seja, às declarações 
de inconstitucionalidade. Evoluindo no conceito, o STF passou a admitir, de forma 
excepcional e em respeito à segurança jurídica, a modulação quando ocorresse a altera-
ção de interpretação da Corte sobre determinada matéria (cf. MS 26.604/DF). Entretan-
to, o tema mudou radicalmente com a instituição do novo CPC, notadamente à luz do 
que estabelece o § 3° de seu artigo 927, nos seguintes termos: “§ 3° Na hipótese de altera-
ção de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou 
daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da 
alteração no interesse social e no da segurança jurídica”. À luz, portanto, do novo CPC, o 
mecanismo e as especificidades do overruling restaram expressamente consagrados no 
direito brasileiro.
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Não é muito. De resto, autoridade nenhuma pode se negar a isso, no Estado de-
mocrático de Direito.

Assim, absolutamente em nada o projeto afeta as competências constitucio-
nais das cortes de contas, em especial a de assinar prazo para que o órgão ou en-
tidade adote as providências necessárias ao cumprimento da lei. Inexiste aqui, 
em nossa opinião, qualquer margem para se suscitar a inconstitucionalidade 
do projeto.

II.5. A ação declaratória de validade de regulamentos e outros atos públicos

Art. 25. Quando necessário por razões de segurança jurídica de interesse geral, 
o ente poderá propor ação declaratória de validade de ato, contrato, ajuste, 
processo ou norma administrativa, cuja sentença fará coisa julgada com efi-
cácia erga omnes.

§ 1º A ação de que trata o caput será processada conforme o rito aplicável à ação 
civil pública.

§ 2º O Ministério Público será citado para a ação, podendo abster -se, contestar 
ou aderir ao pedido.

§ 3º A declaração de validade poderá abranger a adequação e a economicidade 
dos preços ou valores previstos no ato, contrato ou ajuste.

A maior parte das críticas do TCU recaem sobre artigo 25 do PL 7.448/2017, 
que cria uma nova espécie de ação declaratória: a ação declaratória de validade de 
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. Extrai -se ainda do dis-
positivo que tal ação produz sentença com eficácia erga omnes, sendo seu rito o 
mesmo da ação civil pública (§ 1º). O Ministério Público será chamado ao pro-
cesso, podendo abster -se, contestar ou aderir ao pedido (§ 2º). Por fim, prevê -se 
ainda que a declaração de validade poderá abranger a adequação e a economici-
dade de preços ou valores previstos em ato, contrato ou ajuste.

Aos olhos do TCU todo o dispositivo seria inconstitucional por ofensa aos ar-
tigos 70 e 71 da Constituição, uma vez que buscaria, pela via infraconstitucional, 
subtrair da apreciação do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas o exercício 
de suas competências relativas à verificação da regularidade dos atos, contratos, 
ajustes, processos e normas da Administração Pública. Para a Corte isso se daria 
justamente com a submissão da matéria ao Judiciário sem que se apontasse qual-
quer lesão ou ameaça a direito, apenas com a finalidade de se obter sentença de-
claratória de validade, o que, por via transversa, transformaria o Judiciário em 
órgão de chancela das ações administrativas, inclusive quanto à sua adequação e 
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economicidade dos preços e valores. Para o TCU, “[n]a prática, esse artigo per-
mitiria submeter ao Judiciário um edital de licitação ou um contrato de conces-
são de uma rodovia, por exemplo, a fim de que o Juiz o declare válido, sobre os 
seus múltiplos aspectos, e ainda declare a sua adequação e a economicidade de 
seus preços”.

As críticas tecidas pelo TCU carecem de fundamento jurídico e distorcem o 
sentido da norma. E são surpreendentes, por lançarem, sobre todos os juízes do 
Brasil, a suspeita de que eles estariam sempre disponíveis para participar de con-
luios, validando atos ilegais de modo desonesto.

Vige entre nós a diretriz da tutela judicial efetiva, segundo a qual, nos termos 
do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apre-
ciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Como é amplamente sabi-
do, trata -se de uma garantia fundamental que afirma o monopólio do Poder 
Judiciário a respeito da validade jurídica, ou seja, da sua exclusividade em afir-
mar de forma definitiva a extensão e o alcance de todas as normas jurídicas.

Consequentemente, nenhum órgão do Estado está isento da força da coisa 
julgada produzida pela atividade jurisdicional, que alcança todos os assuntos re-
lativos ao Direito. Os Tribunais de Contas, como órgãos administrativos de con-
trole integrantes do Poder Legislativo, não podem obviamente reivindicar 
qualquer espécie de isenção frente à coisa julgada. Ou seja, as competências fis-
calizatórias das Cortes de Contas subsistem em qualquer hipótese, mesmo com 
a competência do Judiciário para dizer o Direito.9

Pois o citado artigo 25 do Projeto de Lei foi inspirado, por um lado, na tradi-
cional ação declaratória prevista no CPC (arts. 19 e 20), e, por outro, na experiên-

 9. Cf. BRITO, Carlos Ayres. O Regime Constitucional dos Tribunais de Contas. In: GRAU, 
Eros Roberto et al. (Coord.). Estudos de direito constitucional em homenagem a José Afonso 
da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 96 -97. Aliás, supor qualquer espécie de antinomia 
entre a regra da inafastabilidade da jurisdição e as competências de controle administrati-
vo configuraria erro hermenêutico grave. Como sempre ensinou Carlos Maximiliano, 
“[c]ontradições absolutas não se presumem. É dever do aplicador comparar e procurar 
conciliar as disposições várias sobre o mesmo objeto, e do conjunto, assim harmonizado, 
deduzir o sentido e alcance de cada uma. Só em caso de resistirem as incompatibilidades, 
vitoriosamente, a todo esforço de aproximação, é que se opina em sentido eliminatório da 
regra mais antiga, ou de parte da mesma, pois que ainda será possível concluir pela exis-
tência de antinomia irredutível, porém parcial, de modo que afete apenas a perpetuidade 
de uma fração do dispositivo anterior, contrariada, de frente, pelo posterior” (Hermenêu-
tica e aplicação do direito, 19. ed., Rio de janeiro: Forense, 2010, p. 291).
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cia da ação direta de constitucionalidade. Criou -se assim a ação declaratória de 
validade de regulamentos e outros atos públicos, cujos efeitos produzidos são er-
ga omnes. Em verdade, o mecanismo permite que, em casos de instabilidade jurí-
dica gerada por múltiplas contestações ou dúvidas abusivas, o Judiciário, sempre 
com a participação obrigatória do Ministério Público, possa conferir certeza de-
finitiva quanto à validade, vigência e obrigatoriedade de normas e atos, garantin-
do o fluxo adequado da ação pública contra as sabotagens de que esteja sendo 
alvo.

Note -se aqui que não é qualquer evento que pode ensejar a propositura da 
ação declaratória. De acordo com o caput do dispositivo, para que algum ente 
possa manejar essa ação deve demonstrar a existência de “razões de segurança 
jurídica de interesse geral”. Ou seja, exige -se que um dos valores mais centrais do 
ordenamento e do funcionamento das instituições públicas e privadas (a segu-
rança jurídica10) esteja sob grave ameaça para que a ação possa ser proposta. É, 
para citar um exemplo, justamente o que ocorreu quando dos processos de 

 10. Indesviável mencionar aqui as palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o 
papel da segurança jurídica no direito: “[É] sabido e ressabido que a ordem jurídica 
corresponde a um quadro normativo proposto precisamente para que as pessoas pos-
sam se orientar, sabendo, pois, de antemão, o que devem ou o que podem fazer, tendo 
em vista as ulteriores consequências imputáveis a seus atos. O Direito propõe -se a ense-
jar uma certa estabilidade, um mínimo de certeza na regência da vida social. Daí o cha-
mado princípio da ‘segurança jurídica’, o qual, bem por isto, se não é o mais importante 
dentro todos os princípios gerais de Direito, é, indisputavelmente, um dos mais impor-
tantes entre eles. Os institutos da prescrição, da decadência, da preclusão (na esfera 
processual), do usucapião, da irretroatividade da lei, do direito adquirido, são expres-
sões concretas que revelam esta profunda aspiração à estabilidade, à segurança, conatu-
ral ao Direito. Tanto mais porque inúmeras dentre as relações compostas pelos sujeitos 
de direito constituem -se em vista do porvir e não apenas da imediatidade das situações, 
cumpre, como inafastável requisito de um ordenado convívio social, livre de abalos re-
pentinos ou surpresas desconcertantes, que haja uma certa estabilidade nas situações 
destarte constituídas. Esta ‘segurança jurídica’ coincide com uma das mais profundas 
aspirações do Homem: a da segurança em si mesma, a da certeza possível em relação ao 
que o cerca, sendo esta uma busca permanente do ser humano. É a insopitável necessi-
dade de poder assentar -se sobre algo reconhecido como estável, ou relativamente está-
vel, o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro; é ela, pois, que 
enseja projetar e iniciar, consequentemente e não aleatoriamente, ao mero sabor do 
acaso, comportamentos cujos frutos são esperáveis a médio e longo prazo. Dita previsi-
bilidade é, portanto, o que condiciona a ação humana. Esta é a normalidade das coisas” 
(Curso de direito administrativo, 29. ed., São Paulo: Malheiros, 2012, p. 127 -128).
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privatização da década de 1990, em que diversos questionamentos foram feitos 
em várias instâncias distintas, promovendo uma indesejável instabilidade do 
programa. Nestes e em outros casos semelhantes, caberá ao juiz de direito avaliar, 
caso a caso, o preenchimento dessa condicionante e decidir sobre seu conheci-
mento e procedência.

Deste modo, e este é o ponto, a ação de declaração aqui analisada em hipótese 
alguma afeta as competências dos Tribunais de Contas na verificação da regulari-
dade de atos, contratos, ajustes, processos e normas administrativas. Nos limites 
de suas competências, os órgãos de controle continuarão podendo naturalmente 
investigar e aplicar as medidas corretivas pertinentes. Aliás, nem haveria como se 
admitir que uma norma infraconstitucional pudesse afastar competências cons-
titucionais expressas. Entretanto, o que faz o artigo 25 nada mais é do que criar 
uma via processual direta para que o Judiciário possa dar a última palavra sobre 
a validade de atos em sentido amplo (atribuição essa que, segundo o sistema 
constitucional brasileiro, já é sua). Não há aqui, portanto, nada de novo ou ex-
cêntrico. Conforme afirmado acima, por força da garantia da inafastabilidade da 
jurisdição prevista na Constituição Federal, as decisões tomadas nas esferas ad-
ministrativa e controladora estão sempre sujeitas a revisão judicial.

Apenas mais uma nota parece relevante. O tom das críticas do TCU dá a en-
tender que a Corte acredita que o Judiciário tenderia a ser permissivo em suas 
análises, admitindo a legitimidade de atos e normas que ela tradicionalmente 
censuraria. Somente neste contexto faria sentido a afirmação de que a ação decla-
ratória, “por via transversa, transforma o Judiciário em órgão de chancela das 
ações administrativas”. O receio, entretanto, além de injustificável do ponto de 
vista institucional e jurídico, é certamente improcedente em seu mérito, além de 
ofensivo à magistratura. O ente que decide manejar a ação declaratória de valida-
de corre riscos óbvios. Nada garante que a decisão lhe será favorável, isto é, que 
obterá a confirmação da declaração de validade do ato ou norma questionada. Há 
iguais chances de obter uma decisão desfavorável quanto à legitimidade do do-
cumento submetido ao Judiciário.

Em outras palavras, não é possível por nenhum meio afirmar que a decisão 
a respeito da adequação jurídica de um ato ou norma administrativa pode ser 
qualitativamente melhor se proferida pelas Cortes de Contas do que pelo Judi-
ciário. E ainda que fosse, a palavra final, pela Constituição, será sempre do Po-
der Judiciário.

De todo modo, o dispositivo questionado em nada se incompatibiliza com o 
Texto Constitucional.
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II.6. Regime jurídico geral de negociação entre autoridades públicas e 
particulares

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contencio-
sa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, 
a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando 
for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante 
interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legis-
lação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.

§ 1º O compromisso:

I – buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível 
com os interesses gerais;

II – poderá envolver transação quanto a sanções e créditos relativos ao passado 
e, ainda, o estabelecimento de regime de transição;

III – não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condiciona-
mento de direito reconhecidos por orientação geral;

IV – deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para cumpri-
mento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.

§ 2º Poderá ser requerida autorização judicial para celebração do compro-
misso, em procedimento de jurisdição voluntária, para o fim de excluir a res-
ponsabilidade pessoal do agente público por vício do compromisso, salvo por 
enriquecimento ilícito ou crime.

O artigo 26 do texto do projeto cria um regime jurídico geral para a negocia-
ção entre autoridades públicas e particulares, de forma a eliminar eventual irre-
gularidade, incerteza jurídica ou mesmo uma situação de litígio. Trata -se de uma 
regra geral que pode ser complementada pelas legislações específicas sobre o te-
ma, mas que desde já garante a sua aplicação, por exemplo, aos casos de expedi-
ção de licenças, desde que presentes razões de relevante interesse geral. O caput 
do dispositivo é claro nesse sentido.

O § 1º do referido artigo trata especificamente do termo de compromisso. O § 
2º cuida da autorização judicial para a celebração do referido compromisso. Am-
bos os dispositivos foram objeto de algumas críticas do TCU que merecem ser 
aqui refutadas.

II.6.a. Transação entre sanções e créditos (§ 1º, II)

O inciso II do § 1º do artigo 26 do texto do projeto afirma que o compromisso 
a ser celebrado entre as autoridades públicas e os particulares “poderá envolver 
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transação quanto a sanções e créditos relativos ao passado e, ainda, o estabeleci-
mento de regime de transição”. Sobre este aspecto o TCU diz o seguinte:

A Lei anticorrupção prevê as hipóteses de sanções premiais, mas apenas quan-
do o autor do ilícito oferece algum benefício ao Poder Público. Fora dessa 
hipótese, a transação prevista neste inciso é mera leniência sem contrapartida. 
O mesmo se diga quanto à previsão de créditos relativos ao passado, pois não 
aponta o dispositivo a razão pela qual o credor, no caso, o Erário, iria renunciar 
ao seu crédito, se não há contrapartida que justifique essa renúncia.

O comentário é equivocado. O fato de haver a possibilidade de transação 
quanto a sanções e créditos relativos ao passado não importa em leniência ou 
perdão. Trata -se de simples reconhecimento, em norma de caráter geral (como 
é a LINDB), da possibilidade de autoridades firmarem acordos substitutivos de 
sanção ou de créditos relativos ao passado. A ideia, já utilizada em muitos casos, 
é que sanção ou crédito podem, dentro de certos limites, ser utilizados pela Ad-
ministração Pública como moeda de troca para a obtenção de outras medidas de 
interesse público (tais como a realização de investimentos de interesse público 
por entes privados). O dispositivo, nesse sentido, não conflita com a Lei Anti-
corrupção, mas, ao contrário, como norma de caráter geral, com ela se compa-
tibiliza integralmente.

É o que explica Juliana Bonacorsi de Palma:

A proposta é expandir um modo de gestão já experimentado em diversos órgãos 
e entes públicos brasileiros para toda a Administração Pública, direta e indireta, 
das três esferas federativas. A Lei de Introdução conterá, assim, um permissivo 
genérico à atuação administrativa consensual, tais quais os sistemas italiano, 
espanhol e alemão. Confere -se segurança jurídica quanto à transação na esfera 
administrativa e alinha -se o Direito brasileiro aos mais avançados sistemas ju-
rídicos no que se refere à consensualidade administrativa.11

De outro lado, é também improcedente a afirmação de que o dispositivo ad-
mitiria renúncia de credito sem contrapartida, em prejuízo ao erário. O que o 
projeto propõe é justamente uma alternativa para viabilizar o recebimento desse 

 11. Artigo 23, in: PEREIRA, Flávio Henrique Unes (Coord.), Segurança jurídica e qualidade 
das decisões públicas, Brasília: Senado Federal, p. 28.
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crédito de forma efetiva e eficiente, pondo fim a inúmeros conflitos existentes 
com particulares que se encontram ainda sem solução. É o caso, por exemplo, das 
diversas multas regulatórias impostas a particulares atuantes de setores regula-
dos que não só não são quitadas (efetivando o crédito público), mas cujas discus-
sões se arrastam indefinidamente.

No âmbito dos órgãos ambientais e da regulação econômica esse tipo de acor-
do tem sido firmado com frequência, contando, inclusive, com a chancela de ór-
gãos de controle. O próprio TCU já se manifestou pela possibilidade de a Agência 
Nacional de Telecomunicações firmar acordo dessa natureza. É o que se verifica, 
aliás, do que restou decidido no recente Acórdão 2.121/2017 – Plenário:

Representação. Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Celebração 
de termos de compromisso de ajustamento de conduta. Competência. Legali-
dade. Definição de regras para ajuste de conduta de operadoras. Conversão de 
passivo de multas de responsabilidade de ente regulado em investimentos di-
retos (compromissos adicionais). Conhecimento. Exame de cláusulas de TAC 
aprovado pelo Conselho Diretor. Cálculo de valor de referência. Improprieda-
des parcialmente afastadas. Irregularidades e riscos identificados e mantidos. 
Indeferimento de medida cautelar. Determinações. Recomendações. Oitivas. 
Ciência. Monitoramento. Relatório. (...)

Voto: (...)

De todo o exposto, a importância dos TAC para a atividade regulatória da Ana-
tel é inquestionável neste momento de sua vida institucional. O sucesso ou in-
sucesso na execução desses instrumentos, com as respectivas consequências 
e ensinamentos, inevitavelmente conduzirá a uma revisão do modelo sancio-
natório vigente.

É importante deixar assente que, da parte deste Tribunal, não existe qualquer 
impedimento para que a agência adote tal mecanismo no âmbito de sua ativi-
dade regulatória.

É natural que o caráter inovador dos instrumentos da administração consen-
sual gere preocupações e desconfianças, em especial diante dos riscos ineren-
tes ao manejo desses mecanismos e diante da necessidade de aprendizagem 
do Poder Público sobre a melhor forma de lidar com processos de negociação 
com os administrados. No caso do setor de telecomunicações, há que se con-
siderar ainda a situação em que se encontram as operadoras e as deficiências 
de fiscalização por parte da Anatel, conforme já apontado por este Tribunal.

(Acórdão 2.121/2017 – Plenário, Rel. Min Bruno Dantas, julgado em 
27.09.2017)

RBA_9.indb   307 12/03/2019   14:24:13



marqueS neTo, Floriano de Azevedo et al. Resposta aos comentários tecidos pela Consultoria  
Jurídica do TCU ao PL 7.448/2017. Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 289-312.  

São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

308 Revista BRasileiRa da advocacia 2018 • RBA 9

II.6.b. Impossibilidade de desoneração permanente de dever ou 
condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral  
(§ 1º, III)

O inciso III do § 1º do artigo 26 do texto veda que o compromisso a ser en-
tabulado entre autoridade administrativa e particular confira “desoneração 
permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orien-
tação geral”. Sobre este ponto a Consultoria Jurídica da Corte de Contas federal 
afirmou que, “pelo dispositivo, o ‘direito reconhecido por orientação geral’, se-
ja lá o que isso queira dizer, não poderá ser sindicado, impugnado, restringido 
e muito menos extinto, o que o transforma em uma espécie de direito adquirido 
eterno”.

A crítica, neste caso, não é menos improcedente. Há ao menos duas incom-
preensões da Corte acerca do dispositivo analisado. Primeiro, o termo “direito 
reconhecido por orientação geral” encontra -se expressamente definido pelo pa-
rágrafo único do artigo 24. Basta lê -lo para descobrir que:

Consideram -se orientações gerais as interpretações e especificações contidas 
em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administra-
tiva majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de 
amplo conhecimento público.

Em segundo lugar, a impossibilidade de se transacionar deveres ou condicio-
namentos de direitos reconhecidos por orientação geral milita em favor do inte-
resse público, não contra este. Busca -se, com isto, evitar justamente abusos e 
desvios que possam ser cometidos pelas autoridades administrativas na hipótese 
de celebração de compromisso. A vedação à desoneração permanente busca evi-
tar, por exemplo, que uma negociação ou transação admita que o concessionário 
se escuse de seu dever de observar as regras regulatórias de qualidade do serviço 
público. Já a vedação à fragilização de condicionamento de direito tem como foco 
proibir a inobservância de certas limitações administrativas, como por exemplo 
a proibição de a indústria lançar poluição tóxica na atmosfera. Quer dizer, tais 
deveres, devidamente reconhecidos por orientação geral, não poderão ser objeto 
de transação pela autoridade administrativa.

II.6.c. Autorização judicial para celebração do compromisso (§ 2º)

Como dito, o § 2º do artigo 26 do texto do projeto prevê a possibilidade de 
ser requerida uma autorização judicial pela autoridade administrativa para 
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celebração do compromisso. Seu propósito, inserido no texto de maneira ab-
solutamente transparente, é o de excluir a responsabilidade pessoal do agente 
público por conta de eventual vício do compromisso, salvo por enriquecimento 
ilícito ou crime.

Aos olhos do TCU, contudo, trata -se de nova inconstitucionalidade. A tese é 
a mesma já analisada, afirmando perda de competências constitucionais pela ex-
clusão da apreciação dos Tribunais de Contas atos da Administração Pública, em 
suposta ofensa aos artigos 70 e 71, incisos I, II, IV, VIII e IX, todos da Constituição 
Federal. E prossegue o comentário:

Além disso, o dispositivo cria uma espécie de irresponsabilidade do agente 
público por atos ilícitos administrativos e cíveis, pois autoriza a sua responsa-
bilidade pessoal apenas quando se verificar o enriquecimento ilícito ou crime. 
Ou seja, se o agente público, com a celebração do compromisso, pratica ato 
antieconômico, mas sem enriquecimento ilícito dele, ou ainda se pratica ato 
ilícito administrativo ou civil, que não seja crime, não poderá ser responsabi-
lizado por isso.

Há, como se vê, duas ordens de críticas do TCU. Ambas, contudo, são impro-
cedentes.

Em primeiro lugar, lembre -se o dito acima sobre a convivência harmônica, no 
Texto Constitucional, entre as competências dos Tribunais de Contas e a garantia 
individual da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, as atividades a cargo das 
Cortes, no sentido da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacio-
nal e patrimonial da Administração Pública não excluem obviamente a compe-
tência do Judiciário para dar a última palavra em matéria jurídica. Repita -se: 
inexiste legitimidade em se pretender qualquer tipo de isenção do controlador 
face às competências do Poder Judiciário.

Pois dito isto, também fica claro que não há qualquer incompatibilidade do § 
2º do artigo 26 do texto com a Constituição. A norma cria um mecanismo de con-
trole administrativo prévio via Judiciário, o qual afasta o risco de responsabiliza-
ção futura do agente. E, de fato, seja prévia ou posterior, a declaração expedida 
pelo Judiciário sobre a legitimidade ou não de determinado compromisso em hi-
pótese alguma poderia ser contestada pelos órgãos de controle. Nada há de in-
constitucional neste ponto.

Em segundo lugar, o dispositivo busca claramente evitar o risco de responsa-
bilização futura do agente, por conta de eventuais visões diferentes de controla-
dores. Isso, em certos casos, pode lhe conferir a segurança e a tranquilidade 
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necessárias para desempenhar suas funções a contento. Daí que a autorização 
aqui analisada configura um autêntico processo de justificação judicial, depen-
dente da decisão do juiz de direito.

Portanto, ao contrário do que entendeu o TCU, não se trata de um mecanismo 
criado para garantir impunidade, pela óbvia razão de que, ao reconhecer a regu-
laridade da atuação do agente público na solução de um assunto difícil, o Judiciá-
rio não protege infratores. Há aqui novamente uma espécie de suposição de que 
o juiz pode ser mais condescendente com práticas que o TCU censuraria, o que 
não faz sentido do ponto de vista institucional ou mesmo material.

De qualquer modo, é importante ressaltar que a norma não garantiu imunida-
de total ao agente público que vier a obter tal autorização judicial. Caberá obvia-
mente aos órgãos de controle (Polícia, Ministério Público, Judiciário, Tribunais 
de Contas, etc.) apurar enriquecimento ilícito ou crime e, em os constatando, to-
mar as medidas cabíveis, na forma da legislação.

II.7. Responsabilidade pessoal do agente público

Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opi-
niões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

§ 1º Não se considera erro grosseiro a decisão ou opinião baseada em jurispru-
dência ou doutrina, ainda que não pacificadas, em orientação geral ou, ainda, 
em interpretação razoável, mesmo que não venha a ser posteriormente aceita 
por órgãos de controle ou judiciais.

§ 2º O agente público que tiver de se defender, em qualquer esfera, por ato ou 
conduta praticada no exercício regular de suas competências e em observância 
ao interesse geral terá direito ao apoio da entidade, inclusive nas despesas com 
a defesa.

§ 3º Transitada em julgado decisão que reconheça a ocorrência de dolo ou erro 
grosseiro, o agente público ressarcirá ao erário as despesas assumidas pela 
entidade em razão do apoio de que trata o § 2º deste artigo.

Por fim, dos dispositivos do projeto de lei que merecem nossa atenção, está o 
artigo 28. Analisando a questão, afirmou o TCU que o texto libera o agente de res-
ponsabilização em caso de negligência, imprudência e imperícia. A afirmação 
não é verdadeira.

O objetivo do dispositivo é garantir a devida segurança para que o agente pú-
blico possa desempenhar suas funções de forma adequada. Por isso determina 
que ele só responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões em caso de 
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dolo ou erro grosseiro, o que inclui obviamente situações de negligência grave, 
imprudência grave ou imperícia grave.

Mas há ainda outra forma de se compreender o dispositivo. Sua grande voca-
ção é a de pacificar a famosa discussão a respeito da inviabilidade ou não de se 
responsabilizar advogados e procuradores por suas opiniões exaradas em pro-
cessos administrativos. E neste ponto restou pacificado pelo Supremo Tribunal 
Federal que somente haverá responsabilização em caso de erro ou dolo grave. É 
o que se extrai do MS 24.073/DF:

Ementa: Constitucional. Administrativo. Tribunal de Contas. Tomada de con-
tas: advogado. Procurador: parecer. CF, art. 70, parágrafo único, art. 71, II, art. 
133. Lei 8.906, de 1994, art. 2º, § 3º, art. 7º, art. 32, art. 34, IX.

I – Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer su-
gerindo contratação direta, sem licitação, mediante interpretação da lei das 
licitações. Pretensão do Tribunal de Contas da União em responsabilizar o 
advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela contratação 
direta: impossibilidade, dado que o parecer não é ato administrativo, sendo, 
quando muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, 
sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de admi-
nistração ativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, (Curso de direito administra-
tivo,13. ed., São Paulo: Malheiros, p. 377).

II – O advogado somente será civilmente responsável pelos danos causados 
a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável, ou 
de ato ou omissão praticado com culpa, em sentido largo: CC, art. 159; Lei 
8.906/1994, art. 32.

III – Mandado de segurança deferido (MS 24.073/DF, Tribunal Pleno, rel. Min. 
Carlos Velloso, DJ 31.10.2003).

Daí porque o § 1º do mesmo artigo 28 define que não configura erro grosseiro 
“a decisão ou opinião baseada em jurisprudência ou doutrina, ainda que não pa-
cificadas, em orientação geral ou, ainda, em interpretação razoável, mesmo que 
não venha a ser posteriormente aceita por órgãos de controle ou judiciais”. Ou 
seja, veda -se aquilo que Ruy Barbosa cunhou de “crime de hermenêutica”, isto é, 
o sancionamento do agente público por oferecer opinião técnica divergente da 
tese adotada pelo controlador ou pelo Judiciário. Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
define a questão com precisão:

[S]e o parecer está devidamente fundamentado, se defende tese aceitável, se 
está alicerçado em lição de doutrina ou de jurisprudência (que constituem 

RBA_9.indb   311 12/03/2019   14:24:13



marqueS neTo, Floriano de Azevedo et al. Resposta aos comentários tecidos pela Consultoria  
Jurídica do TCU ao PL 7.448/2017. Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 289-312.  

São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

312 Revista BRasileiRa da advocacia 2018 • RBA 9

fontes do direito), não há como responsabilizar o advogado pela opinião ma-
nifestada em parecer jurídico nem a autoridade que, com base nele, proferiu 
a decisão.12

Deste modo, dito isto, parece -nos tranquilo concluir que as críticas do TCU 
neste ponto igualmente não prosperam.

iii. ConClusão

Vistos todos estes pontos a conclusão que se pode chegar é que inexistem as 
máculas suscitadas pelo Tribunal de Contas da União. O PL 7.448/2017 figura 
como um grande avanço para a melhoria da qualidade decisória nacional, não 
havendo quaisquer ilegalidades ou inconstitucionalidades. Na verdade, ele ape-
nas consagra melhores práticas em matéria de controle da administração públi-
ca, em grande parte já utilizadas no Brasil e no plano internacional por órgãos 
controladores.

É nossa opinião.

Pesquisas Do eDiToRiaL

Veja também Doutrina
• A justiça e as decisões judiciais, de Fernanda Fernandes Galluci – RDPriv 95/45 -62 

(DTR\2018\20597); e

• As lacunas no ordenamento jurídico, de Diego Eidelvein do Canto – RDPriv 88/17 -42 
(DTR\2018\12729).

 12. Artigo 27, in: PEREIRA, Flávio Henrique Unes (Coord.), Segurança jurídica e qualidade 
das decisões públicas, op. cit., p. 38.
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ouToRga Do TíTuLo De PRoFessoR eMéRiTo  
Da FaCuLDaDe De DiReiTo Da usP

02.04.2018 
Discurso De agraDecimento

CeLso LaFeR

Professor Emérito do Instituto de Relações Internacionais da USP.  
Ministro de Relações Exteriores (1992 e 2001-2002).

O Eclesiastes – em hebraico o Qohelet – o que sabe – é a grande meditação bí-
blica sobre o destino e o tempo. “O que sabe” ensina que para todo momento há 
o seu tempo e, deste modo, “tempo para todo evento”.

– i –
Para mim, o tempo deste evento é, em primeiro lugar, o tempo do agradecimen-

to. Agradecimento ao nosso Diretor, Prof. Floriano de Azevedo Marques Neto, 
que, para minha satisfação preside esta sessão solene e ao Prof. Dr. Edmund Cha-
da Baracat, Pró -Reitor de Graduação, que neste ato representa o Magnífico Reitor 
da Universidade de São Paulo, Prof. Vahan Agopian; agradecimento ao querido 
presidente e Prof. Emérito Fernando Henrique Cardoso, que me dá a alegria de 
sua presença neste evento; agradecimento ao Des. Manoel de Queiróz Pereira 
Calças, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que me honra com a sua 
presença; agradecimento muito especial à Congregação da Faculdade, que gene-
rosamente concedeu -me o honroso título de professor emérito; agradecimento 
ao Prof. José Rogério Cruz e Tucci que, como Diretor da nossa Casa, presidiu e 
encaminhou, com empenho de amigo, a deliberação da Congregação de 30 de 
novembro de 2017, na qual o título me foi concedido; agradecimento a Paulo 
Henrique Pereira, representante dos antigos alunos na Congregação – e que foi 
meu aluno – que, em ação conjunta com a Associação dos Antigos Alunos da nos-
sa Faculdade, liderada por José Carlos Madia de Souza – meu amigo e colega de 
turma nas Arcadas –, numa dedicação desvanecedora, tiveram um papel tão 
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significativo na iniciativa, e sua tramitação, da concessão do título que hoje rece-
bo – e é neste contexto que sublinho o fraterno das palavras do Ministro Flavio 
Flores da Cunha Bierrenbach, o presidente de honra da nossa Associação; agra-
decimento ao Prof. Fernando Dias Menezes de Almeida, que me saudou com ge-
nerosidade em nome da Congregação, e com a proximidade dos afetos e das 
afinidades que se aprofundaram nos oito anos de intenso convívio, nos quais 
contei com a sua colaboração, no período em que presidi a FAPESP. Agradeci-
mento especial ao Senador José Serra, presente nesta cerimônia – amigo de mui-
tas batalhas no espaço da res publica.

Agradeço de coração o calor da presença dos amigos, colegas, antigos alunos, 
parceiros de múltiplas atividades, autoridades, familiares que aconchegam com 
seu afeto este momento culminante da minha vida de professor.

– ii –
Ao tempo do agradecimento se sucede o tempo de falar – de falar neste evento 

sobre minha alegria e satisfação em receber o título de professor emérito. A Fa-
culdade é a minha querência. Ela foi determinante dos contornos do meu percur-
so. No seu âmbito transcorreu a minha vida.

Registro que, antes mesmo de nela ingressar como aluno, a Faculdade inte-
grava o léxico familiar, pelas narrativas e lembranças de meu pai – A. Jacob Lafer – 
que é da turma de 1930 – que tinha o gosto da dedicação às Arcadas nas quais se 
formou. Por isso mesmo, acompanhou e respaldou, com solicitude paternal, os 
meus passos na nossa Casa, considerando -os na passagem de uma geração para 
outra como um desdobramento dos seus próprios interesses profissionais e inte-
lectuais. Com ele aprendi, na prática e sob sua lúcida inspiração, a importância 
do Direito na construção de soluções para equacionar e resolver problemas.

Estudei e me formei na Faculdade num denso período da vida nacional – o 
dos anos de 1960 a 1964. Por isso, além do conhecimento que hauri em sala de 
aula, a experiência da política estudantil e do páteo foi – como para tantas gera-
ções que me antecederam e sucederam – uma escola de cidadania. Daí minha afi-
nidade com os versos do querido poeta Paulo Bomfim, que se incorporaram às 
trovas acadêmicas do XI de Agosto:

Quem entra na São Francisco
Tem mais amor à verdade
Pois leva sempre no peito
A chama da liberdade!

RBA_9.indb   316 12/03/2019   14:24:15



laFer, Celso. Outorga do Título de Professor Emérito da Faculdade de Direito da USP . 
Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 315-322. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

317Discursos e Homenagens

Na Faculdade, lecionei durante 40 anos, num arco de tempo que se estende de 
1971 até a minha aposentadoria compulsória, em 2011. No meu magistério sem-
pre tive muita consciência que a Faculdade é um local de memória da vida nacio-
nal. Esta tem entre as suas vertentes a evolução no tempo da doutrina jurídica 
oriunda e elaborada na Faculdade e seu impacto na vida do Direito brasileiro. Por 
isso, integro a tradição dessa memória – e a memória é a sede da alma, como en-
sina Santo Agostinho. Assim, não posso deixar de realçar que é uma grande hon-
ra integrar o ilustre e circunscrito rol dos professores da Casa, que receberam o 
título de professor -emérito e contribuíram para dar densidade à doutrina jurídi-
ca brasileira. De alguns cheguei a ser aluno, de outros, companheiro de magisté-
rio na nossa Faculdade. Nesta sessão solene é um dever de justiça e gratidão 
recordar os três eméritos que foram os patronos da minha carreira universitária: 
os Professores Vicente Marotta Rangel, Miguel Reale e Goffredo Telles Jr. Com 
este compartilho o privilégio de ser também professor emérito da USP, com mui-
ta consciência da relevância da multidisciplinaridade e da transversalidade do 
conhecimento, inerente ao lema do Scientia Vinces que nos norteia no cumpri-
mento da missão da Universidade.

Cada geração, dizia Ortega, tem uma dupla tarefa: a de lidar com a recepção 
do transmitido pela geração anterior e de elaborar a sua própria visão das coisas. 
Na dinâmica desta passagem de gerações existem épocas que são cumulativas. 
São as que inovam partindo do patamar recebido. É o que caracterizou o meu ca-
minho nas áreas do Direito Internacional e da Filosofia e Teoria Geral do Direito, 
nas quais, transcorreu o meu magistério na nossa Faculdade. Ambas se viram en-
riquecidas, na minha experiência, por uma dialética de mutua implicação e com-
plementaridade para recorrer a uma lição do Prof. Miguel Reale.

– iii –
É o que passo a expor num outro tempo, o tempo de prestação de contas, o da 

prestação de contas de como dei rumo à responsabilidade de ensinar e pesquisar 
no largo período de minha vita activa de professor da nossa Casa, tanto na Gra-
duação, quanto na Pós -graduação. Inicio esclarecendo a moldura da reflexão que 
norteou e vem norteando o meu caminho, seguindo, como o canoeiro de que fa-
la Tobias Barreto, adaptando uma lição de Emerson, arribando em parte, aonde 
pretendia arribar, e em parte aonde me levava a força da correnteza.

A minha visão da Filosofia do Direito é a da Filosofia do Direito dos juristas, 
para recorrer a um distinguo de Bobbio. Trata -se de uma área de conhecimento 
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elaborada por juristas com inquietações filosóficas que se viram instigados no 
seu percurso reflexivo pelos desafios e problemas que não encontram adequada 
solução e encaminhamento no âmbito estrito do Direito Positivo. Resulta de um 
“parar para pensar” arendtiano sobre a experiência jurídica a partir do conheci-
mento e identificação das aporias que a criação e a aplicação das normas susci-
tam. Um exemplo, que está na ordem do dia, é a relação entre princípios e regras 
e os desafios da ponderação na interpretação do Direito.

No processo deste “parar para pensar”, muito contribui o trato com o Direito 
Internacional – daí a acima mencionada dialética da mútua implicação e comple-
mentaridade –, pois os internacionalistas oferecem elementos relevantes para a 
Teoria Geral do Direito ao estudar as peculiaridades de um direito em movimen-
to. A este movimento dedicou -se de maneira exemplar o Prof. Vicente Marotta 
Rangel, por obra de sua atuação de grande internacionalista nas transformações 
que normativamente ampliaram o escopo do Direito do Mar.

Com efeito, o Direito Internacional, como um direito em movimento, obriga 
os internacionalistas, em função do próprio objeto de seu estudo, a pensar os 
problemas da juridicidade, como aponta Bobbio, sem o pré -julgamento dos que 
partem da estatalidade da pirâmide normativa, lastreada na positividade, que a 
ela confere, com exclusividade, a soberania da pirâmide do poder. É por isso, 
aliás, que no espaço jurídico global em que estamos inseridos, os internaciona-
listas estão mais à vontade com a crescente presença de uma rede jurídica, carac-
terizada por uma multiplicidade de procedências normativas – estatais, 
internacionais e não estatais – que vem diminuindo, transnacionalmente, a vali-
dade e a eficácia da tradicional pirâmide normativa.

Ubi societas, ibi jus é um tradicional aforismo do pensamento jurídico. A ele re-
corro para apontar que o internacionalista, ex officio, precisa lidar e compreender 
a societas da qual provém o Direito Internacional. Este tem as suas fontes materiais 
num sistema internacional heterogêneo, assinalado por uma multiplicidade não 
unificada e assimétrica de centros de poder.

Daí, como caminho para o entendimento da sociedade internacional e da po-
sitividade de seu direito, a relevância do estudo das relações internacionais. Por 
isso, também me dediquei, no meu percurso, a esta área do conhecimento, tendo 
me empenhado, no âmbito da USP, na criação e estabelecimento do Instituto de 
Relações Internacionais – o IRI – do qual tenho a satisfação de ser, também, pro-
fessor emérito.

A característica do movimento do Direito Internacional é a de ir além das clás-
sicas normas de mútua abstenção, que estão na sua origem, e que tem como 
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função o reconhecimento da plenitude de múltiplas soberanias. Tem, como nota 
identificadora, a expansão ratione materiae e ratione personae das normas do Di-
reito Internacional. Esta expansão resulta das exigências do conviver em conjun-
to, provenientes das interdependências oriundas da era planetária, que unificou, 
para o bem e para o mal, a humanidade.

Este movimento do “jus” da sociedade internacional requer um “parar para 
pensar” a juridicidade e a positividade destas normas. Neste “parar para pen-
sar”, é heurístico recorrer à teoria tridimensional do Direito do Prof. Miguel 
Reale conferindo um significado e um peso próprio ao como se dá, na socieda-
de internacional, a integração dinâmica de fatos, valores e normas, pois, no seu 
âmbito, a relação entre as normas e a realidade é sempre mais problemática do 
que automática.

Também é relevante levar em consideração o que foi elaborado por meu caro 
amigo, desde os bancos acadêmicos, e colega de Magistério, o Prof. Tércio Sam-
paio Ferraz Jr. sobre a pragmática na dogmática jurídica da decisão, vale dizer, o 
papel da argumentação e de sua validade persuasiva na positividade das normas 
do Direito Internacional. No mundo contemporâneo, o Direito Internacional in-
tegra o repertório da prática diplomática, pois os Estados, no seu comportamen-
to, operam com base em argumentadas referências às suas normas. Sua função é 
amainar a instabilidade da fricção num sistema descentralizado, indicando a pro-
vável conduta dos demais integrantes do sistema internacional e informando o 
padrão aceitável de conduta. Neste sentido, o Direito Internacional é empowering 
ao prover legitimidade para práticas diplomáticas e também, a contrario sensu, 
para deslegitimar comportamentos.

– iv –
Da moldura reflexiva acima exposta passo para o tempo de um sintético balan-

ço do que logrei pensar e elaborar na minha canoagem, que teve como estímulo e 
inspiração o pluralismo das muitas realizações da nossa Faculdade que hoje me 
honra com o título de Professor Emérito.

No campo do Direito Internacional permito -me destacar um empenho na 
análise e no alcance do Direito Internacional Econômico. O ponto de partida foi 
um texto, de 1971, sobre o GATT. Teve sequência mais elaborada na minha tese 
de livre -docência, de 1977. Nele, lastreado no Acordo Internacional do Café, de 
1976, um dos mais importantes acordos intergovernamentais de produtos de ba-
se, que congregava na época países produtores subdesenvolvidos e países 
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consumidores desenvolvidos, tratei do papel da reciprocidade na criação e apli-
cação de normas que regulam, no plano mundial, a transferência internacional 
de recursos.

Daí uma linha de pesquisa e ensino, e várias publicações no correr dos anos, 
voltadas para o regionalismo do Direito de Integração na América Latina, em es-
pecial o Mercosul, e para o multilateralismo comercial com foco na Organização 
Mundial do Comércio que, na década de 1990, sucedeu, com outra abrangência, 
o GATT.

No que tange à OMC em geral, seus desafios e especificidades e a abrangência 
do seu inovador sistema de solução de controvérsias, minha reflexão e análise 
beneficiaram -se da experiência concreta na matéria, haurida no período em que, 
com a indicação e confiança do Presidente Fernando Henrique Cardoso, fui, de 
1995 a 1998, Embaixador Chefe da Missão do Brasil em Genebra e, subsequen-
temente, de 2001 a 2002, Ministro das Relações Exteriores do nosso País.

O Direito, observava o Prof. Miguel Reale, não é só experiência, mas não se 
explica sem a experiência. A experiência da vida diplomática também contribuiu 
para a minha análise e reflexão sobre o Direito Internacional do Meio Ambiente. 
Em 1992, na presidência Collor, fui, na condição de Chanceler, o vice -presidente 
ex officio da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
com responsabilidades no seu encaminhamento e sucesso.

A Rio -92 foi a primeira conferência da ONU da década de 1990 sobre temas 
globais que, no imediato pós -Guerra Fria, num raro momento kantiano da or-
dem internacional, lidou de maneira cooperativa com um grande problema: o da 
fragilidade dos ecossistemas que, integrados, sustentam a vida na terra, fragilida-
de que hoje afeta de maneira inaudita a condição humana.

O meio ambiente, como a paz, é indivisível, e na Rio -92, sob a égide do con-
ceito de desenvolvimento sustentável, alargou -se o horizonte operativo de uma 
razão abrangente da humanidade. A Declaração do Rio, a Convenção do Clima, 
a Convenção de Biodiversidade, a Agenda 21 – que foram documentos emanados 
da Rio -92 –, lançaram as bases de um legado que se desdobrou numa política do 
Direito nesta matéria, tanto no plano interno quanto externo.

Um desdobramento, no mundo jurídico, da Rio -92 foi a inequívoca erosão do 
paradigma do Direito Natural, pois a natureza deixou de ser um dado da ordem 
cósmica que podia servir de parâmetro para a avaliação do Direito Positivo. 
Tornou -se um “horizonte de vulnerabilidade” e o Direito Positivo, Interno e Inter-
nacional, passou a ter a função de lidar com esta vulnerabilidade. Daí, no âmbito 
da Teoria Geral do Direito, as novas dimensões da responsabilidade jurídica.
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No trato dessas novas dimensões e de seus instrumentos, como o da avaliação 
do impacto ambiental da ação humana, o meu entendimento da questão alargou-
-se no período em que presidi a FAPESP e acompanhei de perto três de seus gran-
des programas relacionados à questão: o BIOTA; o BIOEN, e o de Mudanças 
Climáticas Globais.

A experiência da Rio -92 e das subsequentes Conferências internacionais, 
consolidaram minha visão a respeito da importância da ciência e do conheci-
mento na elaboração e aplicação de normas de políticas públicas internas e inter-
nacionais. É o que deflui da velocidade com a qual a ampliação do conhecimento 
e sua aplicação estão transpondo barreiras antes tidas como “naturais” e intrans-
poníveis, e que vão, deste modo, alterando significativamente as condições de 
vida na terra. Isto traz, numa dialética de mútua implicação e complementarida-
de, novos desafios para o “parar para pensar” da Filosofia do Direito. Um exem-
plo, entre muitos, é a Bioética que alargou a abrangência da Filosofia do Direito, 
que passou a ter que confrontar -se com o exame de questões de caráter ético, sus-
citados pela inovação científica e tecnológica que tornaram possível agir sobre 
fenômenos vitais de maneira inédita.

No campo da Filosofia do Direito, na linha do sentido de direção do exposto, vá-
rios fatores contribuíram para a escolha dos caminhos que percorri. O Direito, co-
mo pontuava o Prof. Goffredo Telles Jr., é a disciplina da convivência humana. No 
período do regime autoritário, a perspectiva ex parte principis predominava, com-
prometendo a tutela dos direitos humanos, e, por via de consequência, a boa disci-
plina da convivência humana. Foi à luz desta experiência que me inspirei no 
heurístico conceito do “direito a ter direitos” de Hannah Arendt, de quem tive o pri-
vilégio de ser aluno na minha pós -graduação em Cornell. Assim, levando em conta 
que a Teoria Jurídica e a Teoria Política compartilham, como ensina Bobbio, a pro-
blemática do poder e do seu exercício e que a Filosofia do Direito tem também, na 
linha do grande pensador italiano, uma funzione civile, voltada para a análise dos 
grandes problemas do Direito e do Estado, dediquei -me a realçar a superioridade 
axiológica do governo das leis em relação ao governo dos homens. Deste modo, na dis-
cussão da especificidade da relação governantes -governados, sustentei a indispen-
sabilidade, para a qualidade da convivência coletiva, da tutela dos direitos humanos, 
consagradora da perspectiva ex parte populi do arendtiano direito a ter direitos.

Este é o núcleo básico da minha tese de titularidade, de 1988. A Reconstrução 
dos Direitos Humanos – um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt, que incor-
porou o imprescindível de sua internacionalização. Este imprescindível provém 
da dissociação entre os Direitos Humanos e os Direitos dos Povos. Trata -se de um 
processo histórico iniciado no pós -Primeira Guerra Mundial – que retém 
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lamentável atualidade – e que redundou numa enorme massa de pessoas expul-
sas da trindade Estado -povo -território. São os não documentados – os indesejá-
veis que não estão à vontade e em casa no mundo – que no âmbito nacional não 
têm acesso aos benefícios do princípio da legalidade, e por isso mesmo preci-
sam – para não serem descartáveis – da tutela internacional.

A tese teve como desdobramento um percurso reflexivo e de pesquisa e muitas 
publicações sobre os Direitos Humanos que transitou igualmente, e de maneira coe-
rente, em torno dos desafios do processo de sua crescente internacionalização. Esta 
teve, na Declaração Universal de 1948, o seu momento inaugural. Foi uma resposta 
do Direito ao ineditismo da escala do mal ativo, proveniente da prepotência sem limi-
tes dos governantes dos regimes totalitários. Desta maneira, convergiram, no meu 
caminho, de maneira complementar, a Filosofia do Direito e o Direito Internacional.

A Constituição de 1988 – a Constituição da redemocratização – deu um gran-
de peso à tutela dos Direitos Humanos, ao especificar no seu articulado as moda-
lidades pelas quais se aprofunda a “ideia a realizar” do seu núcleo básico: o 
princípio da igualdade e o seu corolário lógico, a não discriminação. Promoveu 
igualmente a constitucionalização de todo o Direito brasileiro. Neste sentido, a 
minha tese de 1988, e o alcance do conceito do “direito a ter direitos” que nela 
sustentei, anteciparam tendências sobre a aplicação do Direito em nosso país. De 
maneira convergente, a Constituição de 1988, ao constitucionalizar princípios 
que regem as relações internacionais do Brasil, destacou no inciso II do artigo 4º 
a prevalência dos direitos humanos. Deste modo, traçou diretrizes que estimu-
lam a política externa brasileira a respaldar a diplomacia dos direitos humanos. 
Foi um princípio que segui quando me coube, em duas ocasiões, conduzir a 
Chancelaria brasileira, sem desconhecer as dificuldades e resistências à realiza-
bilidade da agenda normativa da vida internacional.

– v –
“Há dias que se compõem de muitos dias”, diz o Padre Antonio Vieira. O dia 

de hoje se compõe do denso tempo existencial dos muitos dias do meu percurso 
nesta nossa Casa. Cabe, no entanto, encerrar a minha narrativa dos seus contor-
nos. Assim, finalizo com alegria, gratidão e reconhecimento, reiterando o signi-
ficado do que para mim se reveste o recebimento do honroso título de Professor 
Emérito da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, nos 190 anos da sua fe-
cunda presença na vida brasileira.
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Superior Tribunal de JuSTiça

STJ – Recurso Especial 1.487.046/MT – 4ª T. – j. 28.03.2017 – 
v.u. – rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe 16.05.2017 – Área 
do Direito: Consumidor.

INDENIZAÇÃO – Dano moral coletivo – Infidelidade de bandeira de pos-
to de gasolina – Estabelecimento que ostenta marca comercial de uma 
distribuidora e adquire e revende produtos de outras – Fraude em oferta 
ou publicidade enganosa que viola os direitos dos consumidores – Verba 
devida.

Jurisprudência em sentido contrário

•	 RT 925/941 (JRP\2012\31421).

Veja também Jurisprudência

•	 Conteúdo	Exclusivo	Web:	JRP\2017\713055.

Veja também Doutrina

•	 Danos	morais	coletivos	nas	relações	de	consumo:	caracterização	e	a	possibilidade	de	
adoção	de	uma	função	dissuasória	na	reparação	civil	consumerista	(e	sua	distinção	em	
relação	aos	punitive damages),	de	Carolina	Medeiros	Bahia,	Naína	Ariana	Souza	Tume-
lero	e	Rodrigo	Tissot	de	Souza	–	RDC 118/47 -74 (DTR\2018\19461).

Quadro de Quantificação

•	 Evento	danoso:	Posto	de	gasolina	que	ostenta	marca	comercial	de	combustível,	reven-
dendo produtos de outras.

•	 Caracterização	do	dano:	Lesão	aos	direitos	dos	consumidores.

•	 Composição	do	dano:	R$	20.000,00	(vinte	mil	reais).
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.487.046 - MT (2012/0227567-6)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO : ATTILIO GRISÓLIA FILHO E OUTRO
ADVOGADO : MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA E

OUTRO(S) - MT013031
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS
COLETIVOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES DE CUIABÁ.
INFIDELIDADE DE BANDEIRA. FRAUDE EM OFERTA OU
PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADAS POR REVENDEDOR DE
COMBUSTÍVEL.

1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa , ou seja, sua configuração
decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de
maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo
extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a
demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

2. No caso concreto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou ação civil pública em face de revendedor de combustível
automotivo, que, em 21.01.2004, fora autuado pela Agência Nacional
de Petróleo, pela prática da conduta denominada "infidelidade de
bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca comercial de uma
distribuidora (Petrobrás - BR) e, não obstante, adquirir e revender
produtos de outras (artigo 11 da Portaria ANP 116/2000), o que se
revelou incontroverso na origem.

3. Deveras, a conduta ilícita perpetrada pelo réu não se resumiu à
infração administrativa de conteúdo meramente técnico sem amparo
em qualquer valor jurídico fundamental. Ao ostentar a marca de uma
distribuidora e comercializar combustível adquirido de outra, o
revendedor expôs todos os consumidores à prática comercial ilícita
expressamente combatida pelo código consumerista, consoante se
infere dos seus artigos 30, 31 e 37, que versam sobre a oferta e a
publicidade enganosa.

4. A relevância da transparência nas relações de consumo,
observados o princípio da boa-fé objetiva e o necessário equilíbrio
entre consumidores e fornecedores, reclama a inibição e a repressão
dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de
prejuízo à parte vulnerável.

5. Assim, no afã de resguardar os direitos básicos de informação
adequada e de livre escolha dos consumidores, protegendo-os, de
forma efetiva, contra métodos desleais e práticas comerciais abusivas,
é que o Código de Defesa do Consumidor procedeu à criminalização
das condutas relacionadas à fraude em oferta e à publicidade abusiva
ou enganosa (artigos 66 e 67).

Documento: 1553708 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/05/2017 Página 1 de 37
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6. Os objetos jurídicos tutelados em ambos os crimes (de publicidade
enganosa ou abusiva e de fraude em oferta) são os direitos do
consumidor, de livre escolha e de informação adequada, considerada
a relevância social da garantia do respeito aos princípios da confiança,
da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações
consumeristas. Importante destacar, outrossim, que a tipicidade das
condutas não reclama a efetiva indução do consumidor em erro, donde
se extrai a evidente intolerabilidade da lesão ao direito transindividual
da coletividade ludibriada, não informada adequadamente ou exposta
à oferta fraudulenta ou à publicidade enganosa ou abusiva.

7. Nesse contexto, a infidelidade de bandeira constitui prática
comercial intolerável, consubstanciando, além de infração
administrativa, conduta tipificada como crime à luz do código
consumerista (entre outros), motivo pelo qual a condenação do ofensor
ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial coletivo é
medida de rigor, a fim de evitar a banalização do ato reprovável e inibir
a ocorrência de novas lesões à coletividade.

8. A intolerabilidade da conduta é extraída, outrossim, da constatada
recalcitrância do fornecedor que, ainda em 2007 (ano do ajuizamento
da ação civil pública), persistia com a conduta de desrespeito aos
direitos de escolha e de adequada informação do consumidor,
ignorando o conteúdo valorativo da autuação levada a efeito pela
agência reguladora em 2004.

9. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das
peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do
interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão,
a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta
ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presentes), a verificação da
reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO,
Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p.
163/165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da
equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados pelo
sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados.

10. Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos
individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego
do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim
de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória,
valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso.

11. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo o
cabimento do dano moral coletivo, arbitrar a indenização em R$
20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora, pela
Taxa Selic, desde o evento danoso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do
Documento: 1553708 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/05/2017 Página 2 de 37
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CoMenTáRio

TeoRia Do Dano soCiaL:  
anáLise Do ReCuRso esPeCiaL 1.487.046/MT

theory of sociAl dAmAge:  
AnAlysis to the sPeciAl resource 1,487,046/mt

Este	comentário	jurisprudencial	aborda	a	decisão	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	no	Recurso	Es-
pecial	1.487.046/MT	(2012/0227567	‑6),	proferida	em	28	de	março	de	2017,	tendo	como	Relator	o	
Ministro	Luis	Felipe	Salomão.	O	recurso	foi	julgado	pela	4ª	Turma	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	
que	acordou,	por	unanimidade,	dar	parcial	provimento	ao	recurso.	A	discussão	em	pauta	se	trata	
da	ocorrência	ou	não	de	dano	moral	coletivo	na	hipótese	de	fraude	em	oferta	ou	publicidade	enga-
nosa	praticados	por	empresa	revendedora	de	combustível,	que	embora	ostentasse	bandeira,	marca	
comercial, de uma distribuidora, revendia produtos de outra.

A	decisão,	que	ensejou	o	recurso	por	parte	do	Ministério	Público,	fora	o	acórdão	proferido	pela	4ª	
Câmara	Cível	do	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	do	Mato	Grosso,	onde	se	afastou	a	configuração	do	
dano	moral	coletivo,	por	entender	que	este	se	aplica	apenas	aos	direitos	difusos	e	coletivos	em	
sentido	estrito,	não	se	destinando	à	reparação	de	prejuízos,	interesses	ou	direitos	individuais	homo-
gêneos, e a venda de combustíveis de outras bandeiras não implicaria necessariamente em risco de 
dano moral para a coletividade.

A	controvérsia	iniciou	‑se	quando	o	Ministério	Público	de	Mato	Grosso	ajuizou	Ação	Civil	Pública	
em	face	do	Posto	Grisólia	e	Attilio	Grisólia	Filho,	então	titular	da	firma	individual,	visando	sua	
condenação	 ao	 pagamento	 por	 danos	 morais	 coletivos	 decorrentes	 de	 prática	 de	 publicidade	
enganosa	bem	como	de	 concorrência	desleal,	 alegando	a	prática	de	 infração	descrita	no	 §	2º	
do	artigo	11	da	Portaria	ANP	116/2000,	que	além	da	infração	administrativa,	alegou	tal	conduta	
violar	legislação	consumerista.

O Parquet	pleiteou,	com	isso,	condenação	dos	réus	na	obrigação	de	fazer,	no	sentido	de	não	os-
tentar	qualquer	bandeira,	uma	vez	que	estariam	cadastrados	como	bandeira	branca	na	ANP,	mas	
ainda	ostentava	marca,	e	também	de	cumprir	as	normas	estabelecidas	pela	Agência	Nacional	do	
Petróleo,	consoante	a	Portaria	116	sob	pena	de	multa,	bem	como	a	condenação	em	240	mil	reais	
a	título	de	dano	moral	coletivo	por	cada	ano	que	induziu	o	consumidor	a	erro,	a	serem	revertidos	
ao	Fundo	de	Defesa	dos	Direitos	Difusos	e	Coletivos	e	por	fim,	pleiteou	a	condenação	do	réu	para	
realizar	a	contrapropaganda	em	pelo	menos	dois	veículos	de	comunicação	por	pelo	menos	10	dias	
o	teor	da	sentença.

O	juiz	de	primeiro	grau	rejeitou	o	pedido	de	indenização	por	danos	morais,	julgando	parcialmente	
procedente	a	pretensão.	Ambas	as	partes	apelaram	e	o	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	do	Mato	Grosso	
negou -lhes provimento aos recursos.

Entretanto,	 o	 Ministério	 Público	 apontou	 negativa	 de	 vigência	 do	 artigo	 6º,	 incisos	 VI	 e	 VII,	 do	
Código	de	Defesa	do	Consumidor	e	artigo	1º,	inciso	II,	da	Lei	7.347/1985,	alegando	ser	incontes-
tável	a	viabilidade	da	reparação	por	dano	moral	coletivo	nas	causas	consumeristas,	tornando	‑se	
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independente	de	comprovação	de	dor,	angústia	ou	sofrimento,	bastando	apenas	a	caracterização	
de prática	abusiva,	que	no	caso	configurou	‑se	com	a	propaganda	enganosa.

No	voto	do	Recurso	Especial,	 o	Relator	Ministro	 Luis	 Felipe	Salomão,	 considerou	a	 controvérsia	
em	questão	e	salientou	que	por	força	do	artigo	21	da	Lei	7.347/1985,	o	Capítulo	II	do	Título	III	do	
Código	de	Defesa	do	Consumidor	e	a	Lei	das	Ações	Civis	Públicas,	formam	um	microssistema	que	
devem	ser	interpretados	de	forma	sistêmica.	Ainda	salientou,	que	no	artigo	6º	do	Código	de	Defesa	
do	Consumidor,	inciso	VI,	encontra	‑se	consagrado	o	princípio	da	reparação	integral	dos	danos	ao	
consumidor,	que	é	a	parte	vulnerável	na	relação	consumerista,	e	cuja	defesa	constitui	direito	fun-
damental inseparável do princípio da dignidade humana.

Considerou	ainda,	que	a	proteção	ao	consumidor,	e	a	obrigação	expressa	de	reparar	os	prejuízos	
causados	a	ele,	abrangem	uma	proteção	não	só	individual,	mas	também	coletiva,	e	não	somente	
patrimoniais	como	extrapatrimoniais.

Quanto	 à	 controvérsia,	 o	 relator	 fez	‑se	 verificar	 que	 o	 Ministério	 Público	 deduziu	 a	 pretensão	
voltando	‑se	 unicamente	 à	 reparação	 dos	 danos	 causados	 à	 coletividade	 dos	 consumidores	 que	
tiveram	seus	direitos	violados,	não	se	referindo	ao	ressarcimento	de	eventuais	danos	individuais,	
mas sim ao objetivo de resguardar valores e princípios constitucionais.

Em	 continuação,	 verificou	 ser	 de	 difícil	 constatação	 a	 identificação	 dos	 consumidores	 que	 ao	
acreditarem	 que	 estariam	 comprando	 um	 produto,	 tiveram	 sua	 liberdade	 de	 escolha	 violada,	
entendendo,	portanto,	que	a	ação	civil	pública	intentada,	veicula	direito	difuso	da	coletividade	
dos	consumidores,	refutando,	portanto,	fundamento	indicado	no	acórdão	recorrido,	que	aduzia	
ser	hipótese	de	descabimento	de	condenação	por	danos	morais	pelo	fato	de	a	ação	ser	exclusiva	
de direitos individuais homogêneos.

Asseverou	que,	atualmente,	a	jurisprudência	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	em	sua	maioria	admite	
pelo	menos	a	possibilidade	teórica	de	condenação	por	dano	moral	coletivo,	seja	em	violação	de	di-
reitos	do	consumidor,	do	idoso,	ao	meio	ambiente	ou	ao	patrimônio	público.	Destacou	precedentes,	
evidenciando o dano moral coletivo como uma categoria autônoma, e cujo reconhecimento não 
depende	de	indagações	de	dor	ou	sofrimento,	que	são	requisitos	próprios	do	dano	individual.

Ponderou	o	 relator,	 que	de	 fato,	 o	 próprio	 ordenamento	 jurídico	prevê	 expressamente	 ações	de	
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados a bens e direitos de categorias diversas, 
e	a	jurisprudência	reconhece	até	mesmo	o	dano	moral	à	pessoa	jurídica,	sem	se	apegar	a	questões	
de	dor	ou	sofrimento	psíquico,	sendo	assim,	no	caso	concreto,	muito	mais	palpável	do	que	o	dano	
moral	da	pessoa	jurídica,	o	dano	moral	coletivo	na	hipótese	de	bens	ou	direitos	pertencentes	à	co-
letividade	de	pessoas	naturais,	ainda	que	indeterminadas	ou	mesmo	indetermináveis.

Destacou	um	excerto	doutrinário	sobre	a	caracterização	do	dano	extrapatrimonial	coletivo,	inde-
pendente	de	efeitos	concretos	negativos,	quando	ocasionados	por	conduta	ilícita	de	injusta	lesão	a	
valores	jurídicos	fundamentais	da	coletividade.

Concluiu,	portanto,	que	o	dano	moral	 coletivo,	no	caso,	 é	aferível,	uma	vez	que	a	configuração	
decorre	da	constatação	de	conduta	ilícita	que	de	forma	injusta	e	intolerável,	violou	direitos	extrapa-
trimoniais	da	coletividade,	ausentando	‑se,	para	tanto,	a	necessidade	de	demonstração	de	prejuízos	
concretos	ou	efetivo	abalo	moral.

Colocou	à	baila,	a	 relevância	da	 transparência	e	da	boa	‑fé	nas	 relações	de	consumo,	 sendo	ne-
cessário	 coibir	 os	 objetivos	 mal	 disfarçados	 de	 esperteza,	 lucro	 fácil	 e	 imposição	 de	 prejuízo	 à	
parte	vulnerável,	considerando	a	infidelidade	de	bandeira,	uma	prática	comercial	 intolerável,	que	
além	de	infração	administrativa,	encontra	‑se	tipificada	como	crime	pelo	CDC,	cuja	condenação	ao	
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pagamento	de	indenização	é	rigorosamente	medida,	a	fim	de	que	se	evite	a	banalização	do	ato	e	
prevenir	novas	ocorrências	de	lesões	semelhantes.

Paulo Bonavides1	afirma	que	somente	com	uma	correta	e	eficaz	hermenêutica	constitucional	da	
dignidade da pessoa humana em consonância com os postulados de um Estado Social e Democráti-
co	de	Direito	é	possível	iluminar	o	jurista	a	não	realizar	restrição	aos	direitos	e	garantias	individuais	
do	artigo	60,	§	4º,	inciso	IV,	e	a	abranger	o	seu	leque	de	atuação	para	englobar	os	direitos	sociais.

Se	a	Constituição	é,	segundo	Peter	Häberle2,	a	fonte	de	luz	que	ilumina	todo	o	sistema	jurídico	
e	tanto	ela	quanto	os	Códigos	utilizam	‑se	de	princípios	e	palavras	de	conteúdos	vagos	para	que	
possam	 acompanhar	 o	 desenvolvimento	 da	 sociedade,	 cabe	 aos	 juízes	 fixar	 o	 alcance	 dessas	
palavras,	até	mesmo	porque	a	interpretação	é	“uma	atividade	que	diz	respeito	a	todos”,	não	fi-
cando	restrito	aos	operadores	do	direito,	mas	à	toda	coletividade,	por	essa	razão	se	faz	necessário	
esclarecer	seus	significados.

Na	medida	em	que	se	aprofundam	os	estudos	em	relação	aos	Direitos	Sociais	percebe	‑se	que	não	há	
uma	regra	positivada	e	específica,	trata	‑se,	na	verdade,	de	“uma	regra	de	caráter	transcendental”3 
que	engloba	valores	da	solidariedade,	justiça	social	e	proteção	da	dignidade	humana.

Por	mais	que	a	Lei	Suprema	defenda	a	busca	do	lucro	e	a	exploração	do	trabalho	para	alcançar	tal	
objetivo,	ela	não	legitima	o	excesso	ou	o	abuso.	As	empresas	capitalistas	buscam	por	meio	do	livre	
arbítrio	humano	a	fundamentação	das	suas	atividades,	no	entanto	esquecem	que	além	de	direitos	
elas	possuem	obrigações,	sendo	uma	delas	o	retorno	social	de	sua	atividade,	ou	seja,	o	benefício	por	
ela	trazido	à	sociedade	e	a	diminuição	das	lesões	por	ela	proporcionada.

Ricardo	Lobo	Torres	relata	que	a	solidariedade	deve	ser	considerada	 inicialmente	uma	obrigação	
moral,	mas	que	foi	elevada	ao	status	de	princípio	constitucional	devido	ao	fato	de	haver	se	aproxi-
mado	do	direito,	fato	este	não	ocorrido	no	liberalismo	do	século	XIX	e	meados	do	século	XX.4

Portanto,	algumas	imposições	são	indispensáveis	para	a	sobrevivência	da	sociedade,	pois	ela	não	
conseguirá suportar um capitalismo sem limites e despreocupado com direitos sociais. Caso con-
trário	será	revivido	em	pleno	século	XXI	os	desprazeres	ocorridos	na	Revolução	Industrial	na	qual	o	
Estado	não	interferia	nas	relações	de	mercado	e	muito	menos	nas	relações	privadas.

A	proteção	da	dignidade	da	pessoa	humana	foi	elevada	ao	patamar	de	princípio	fundamental	da	
República	brasileira	(art.	1º,	 incisos	III	e	IV,	da	CF)	bem	como	um	dos	objetivos	do	Estado	é	o	da	
construção	de	uma	sociedade	livre,	justa	e	solidária	(art.	3º,	inciso	I,	da	CF),	ideologia	proveniente	da	
Revolução	Francesa,	que	foi	na	verdade	uma	revolução	profética	dos	direitos	sociais	e	fundamentais	
do homem.

Fabio	Konder	Comparato	destaca	que	a	função	social	prevista	no	ordenamento	seria	uma	atividade	
dirigida	a	um	fim,	porém,	esclarece	que	nem	sempre	esse	fim	é	algo	que	assegura	ao	agente	um	
direito,	mas	sim,	um	dever	a	ser	cumprido,	por	essa	razão	o	empresário	estaria	obrigado	a	realizar	

	 1.	 BONAVIDES,	Paulo.	Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 587.
	 2.	 HÄBERLE,	Peter.	Hermenêutica constitucional:	a	sociedade	aberta	dos	intérpretes	da	Constituição:	con-

tribuição	para	a	interpretação	pluralista	e	procedimental	da	Constituição.	Trad.	Gilmar	Ferreira	Mendes.	
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. p. 23 -34.

	 3.	 SOUTO	MAIOR,	Jorge	Luiz.	O	dano	social	e	sua	reparação.	Revista LTr, v. 71, n. 11, 2007.
	 4.	 TORRES,	Ricardo	Lobo.	Existe	um	princípio	estrutural	da	solidariedade?	In:	GRECO,	Marco	Aurélio;	GODOI,	

Marciano Seabra de (Coord.). Solidariedade social e tributação.	São	Paulo:	Dialética,	2005.	p.	198	‑207.
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a	sua	atividade	econômica	em	prol	dos	interesses	da	coletividade,	e	não	somente	para	a	obtenção	
de lucros.5

Tais	obrigações	são	consideradas	por	Eros	Roberto	Grau6 como deveres negativos instituídos por 
princípios	constitucionais	da	mesma	maneira	que	o	poder	de	polícia,	porém,	destaca	que	sua	efe-
tivação	se	dá	por	meio	de	condutas	positivas,	pois	a	lei	“impõe	ao	proprietário	o	dever	de	exercitá‑
‑lo	em	benefício	de	outrem”.	Trata	‑se	de	uma	verdadeira	revolução	dos	conceitos	tradicionais	de	
responsabilidade	civil	e	do	ressarcimento	dos	danos	praticados,	em	que	o	juiz	não	fica	adstrito	a	
proteger	os	interesses	individuais,	mas	busca	decidir	de	maneira	eficaz	para	reparar	o	“dano	glo-
balmente	produzido”7.

Pablo	Stolze	e	Pamplona8	trata	em	capítulo	específico	a	responsabilidade	de	indenização	por	dano	
moral	decorrente	de	poluições	do	meio	ambiente,	destacando	que	uma	lesão	extrapatrimonial	difu-
sa	afeta	não	apenas	o	ambiente	de	trabalho,	mas	toda	a	coletividade.

Deve	ser	destacado	que	a	responsabilização	da	empresa	pelo	dano	social	cometido	não	será	em	face	
de	um	ato/fato	excepcional	ou	extraordinário,	pois	este	ainda	pode	ser	corrigido.	Portanto,	para	ser	
plausível	a	imposição	da	indenização	é	necessário	que	a	ofensa	continue	ocorrendo	e	prejudicando	
a	 coletividade.	Um	excelente	 exemplo	de	dano	 social	 que	ocorre	 rotineiramente	na	maioria	dos	
Juizados	Especiais	são	os	casos	de	inscrições	indevidas,	cobranças	de	serviços	não	requeridos	pelo	
consumidor,	 na	 qual	 as	 grandes	 empresas	 passam	 a	 ser	 condenadas	 em	 valores	 insignificantes	
diante	de	seus	poderes	econômicos	e	por	essa	razão	nada	fazem	para	corrigir	os	erros.

Foi	reconhecido	o	cabimento	do	dano	extrapatrimonial	e	a	teoria	do	dano	social	coletivo,	com	fun-
damento	na	conduta	intolerável	do	fornecedor	que	mesmo	depois	de	ser	autuado	no	ano	de	2004	
pela	agência	reguladora,	ainda	em	2017,	ano	em	que	a	ação	civil	pública	fora	ajuizada,	continuou	
a	praticar	a	conduta	violadora	dos	direitos	dos	consumidores,	ignorando	a	autuação	anteriormente	
recebida, demonstrando descaso para com a sociedade.

No	tocante	à	quantificação,	o	ministro	relator,	fez	menção	de	que	o	Ministério	Público,	na	inicial,	
pleiteou	a	quantia	de	240	mil	reais	por	ano	de	infidelidade	de	bandeira,	relacionou	o	caráter	san-
cionatório	e	pedagógico	do	dano	moral,	evidenciando	o	seu	objetivo	que	consiste	em	desestimular	
a	prática	da	lesão	sem,	contudo,	inviabilizar	a	continuidade	da	prática	empresarial,	observando	‑se	
assim	o	princípio	da	razoabilidade.

Quanto	ao	dano	moral	individual,	percebe	‑se	que	o	entendimento	do	método	bifásico	para	garantir	
o	arbitramento	de	quantia	indenizatória	deverá	ser	aplicado	conforme	o	interesse	jurídico	atingi-
do e, principalmente, com a análise das circunstâncias do caso concreto. Ou seja, primeiramente, 
arbitra	‑se	o	valor	 inicial	da	 indenização,	observados	os	precedentes	acerca	da	matéria,	 em	pos-
teriormente,	fixa	‑se	a	 indenização,	ajustando	‑se	às	peculiaridades	do	caso	e	suas	circunstâncias,	
como	gravidade	do	fato,	culpabilidade	do	agente,	culpa	concorrente	da	vítima,	condição	econômica	
das	partes,	para	se	chegar	a	um	montante	definitivo.

	 5.	 COMPARATO,	Fábio	Konder.	Estado,	empresa	e	função	social.	Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 2, abr. 
-jun. 2000. p. 41.

	 6.	 GRAU,	Eros	Roberto.	Elementos de direito econômico. São Paulo: Ed. RT, 1981. p. 244.
	 7.	 CAPPELLETTI,	Mauro.	Formações	sociais	e	interesses	coletivos	diante	da	Justiça	civil.	Trad.	Nelson	Renato	

Palaia Ribeiro de Campos. Revista de Processo, São Paulo, jan. -mar. 1977. p. 141.
	 8.	 GAGLIANO,	Pablo	Stolze.	Novo curso de direito civil:	responsabilidade	civil.	Pablo	Stolze	Gagliano,	Rodolfo	

Pamplona	Filho.	9.	ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2011.	v.	III.	p.	125.
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Por	essa	razão	percebe	‑se	que	foi	correta	a	decisão	proferida	na	presente	ação,	reconhecendo,	dessa	
forma,	a	aplicação	do	dano	moral	coletivo	ou	teoria	do	dano	social.
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6. Os objetos jurídicos tutelados em ambos os crimes (de publicidade
enganosa ou abusiva e de fraude em oferta) são os direitos do
consumidor, de livre escolha e de informação adequada, considerada
a relevância social da garantia do respeito aos princípios da confiança,
da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações
consumeristas. Importante destacar, outrossim, que a tipicidade das
condutas não reclama a efetiva indução do consumidor em erro, donde
se extrai a evidente intolerabilidade da lesão ao direito transindividual
da coletividade ludibriada, não informada adequadamente ou exposta
à oferta fraudulenta ou à publicidade enganosa ou abusiva.

7. Nesse contexto, a infidelidade de bandeira constitui prática
comercial intolerável, consubstanciando, além de infração
administrativa, conduta tipificada como crime à luz do código
consumerista (entre outros), motivo pelo qual a condenação do ofensor
ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial coletivo é
medida de rigor, a fim de evitar a banalização do ato reprovável e inibir
a ocorrência de novas lesões à coletividade.

8. A intolerabilidade da conduta é extraída, outrossim, da constatada
recalcitrância do fornecedor que, ainda em 2007 (ano do ajuizamento
da ação civil pública), persistia com a conduta de desrespeito aos
direitos de escolha e de adequada informação do consumidor,
ignorando o conteúdo valorativo da autuação levada a efeito pela
agência reguladora em 2004.

9. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das
peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do
interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão,
a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta
ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presentes), a verificação da
reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO,
Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p.
163/165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da
equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados pelo
sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados.

10. Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos
individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego
do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim
de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória,
valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso.

11. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo o
cabimento do dano moral coletivo, arbitrar a indenização em R$
20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora, pela
Taxa Selic, desde o evento danoso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do
Documento: 1553708 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/05/2017 Página 2 de 37
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Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira
(Presidente) e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília (DF), 28 de março de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.487.046 - MT (2012/0227567-6)
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO : ATTILIO GRISÓLIA FILHO E OUTRO
ADVOGADO : MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA E

OUTRO(S) - MT013031

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública
em face de Posto Grisólia (nome de fantasia da firma individual Attilio Grisólia Filho) e de
Attilio Grisólia Filho (titular da firma individual), objetivando sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais coletivos causados aos consumidores de
Cuiabá, em decorrência da prática de publicidade enganosa e concorrência desleal.

Na inicial, o parquet narrou que o Posto Grisólia, revendedor de combustível
automotivo na cidade de Cuiabá, fora autuado, em 21.01.2004, pela Agência Nacional de
Petróleo, pela prática da infração descrita no § 2º do artigo 11 da Portaria ANP 116/2000
(ostentar marca comercial de uma distribuidora e, não obstante, adquirir e revender
produtos de outras), o que motivou a instauração do "Procedimento Preliminar
000288-02/2007". Afirmou que a conduta da firma individual (e, consequentemente, de
seu titular), além de infração administrativa, configurara violação da legislação
consumerista, pois, apesar de ostentar marca de combustíveis notoriamente reconhecida
pela sociedade como confiável (PETROBRÁS - BR), revendera produtos de outras
distribuidoras, "sem que o consumidor fosse de tal fato devidamente avisado, e, muito
provavelmente, sem que o preço cobrado do destinatário final refletisse o valor menor de
compra auferido (pois, quase sempre, o valor de compra das distribuidoras
desconhecidas são menores que os das de renome)" .

Ponderou, ainda, que, "quando o consumidor procura abastecer seu
automóvel em um posto revendedor de determinada bandeira, o faz sabendo da
qualidade do produto que está adquirindo, pagando muitas vezes até mais por escolher a
marca, pois ela é indicativa de uma maior segurança e confiabilidade do produto,
especialmente quando se sabe que o setor de revenda de combustíveis apresenta
diversos casos de venda de produtos adulterados, com graves danos aos veículos e,
consequentemente, aos consumidores, que procuram evitar tais riscos ao realizar seus
abastecimentos naqueles lugares cuja origem de produto é mais conhecida" . Inferiu que
"a empresa obteve lucro muito maior vendendo o combustível de menor confiabilidade
(sem conhecimento do consumidor), situação agravada pelo fato de que não há
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autorização normativa para assim proceder" .

Assinalou que, durante os anos de 2003 e 2004, o posto somente adquirira
combustíveis de marcas diversas da que ostentava. Relatou que, na defesa apresentada
no procedimento preliminar, o proprietário do posto, além de confirmar a compra de
combustíveis de marcas diversas, defendera, veementemente, tal prática, ao sustentar
que, nem sempre, por motivo financeiro, fora possível fazer o pedido mínimo exigido pela
PETROBRÁS (5.000 litros) e que a entrega dos outros fornecedores era mais rápida.
Aduziu a configuração de concorrência desleal, "pela simples possibilidade de o
concorrente do mencionado posto de combustível, que trabalha corretamente sem
ostentar bandeira, ter sido preterido em favor do requerido, em função da marca que este
apresentava, vendendo, não obstante, combustível de distribuidoras desconhecidas, tal
qual outro posto de bandeira branca" . Pugnou ter o réu incorrido, outrossim, em
publicidade enganosa em prejuízo de massa indeterminável de consumidores. Alegou
que, à época do ajuizamento da ação coletiva (2007), o posto, já cadastrado na ANP
como bandeira branca, continuava a ostentar o logotipo BR em suas bombas, mantida,
assim, a lesão aos consumidores.

Por fim, pleiteou: "a) condenação dos réus na obrigação de fazer,
consistente em não ostentar qualquer bandeira em seu estabelecimento, e obrigação de
fazer, no sentido de que sejam cumpridas as normas estabelecidas pela ANP, na Portaria
116, identificando em cada bomba a origem do combustível, sob pena de multa; b) caso
opte por ostentar bandeira, que se abstenha de vender ao consumidor produto diverso do
anunciado na Bandeira do Posto, também, sob pena de multa; c) condenação de
ATTILIO GRISÓLIA FILHO (POSTO GRISÓLIA) e seu proprietário a pagar R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), valor a ser pago em juízo, a título de dano
moral coletivo, por cada ano em que ocorreu a venda de combustível mediante indução a
erro ao consumidor, a ser revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos,
previsto no art. 13 da Lei 7.347/85; d) condenação a realizar contrapropaganda,
divulgando em pelo menos dois veículos de comunicação, por pelo menos dez dias o teor
da sentença judicial julgando procedentes os pedidos" .

O magistrado de piso rejeitou o pedido de indenização por danos morais
coletivos, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para desconsiderar a
personalidade jurídica da firma individual e condenar os réus "a absterem-se de ostentar,
na fachada da empresa requerida, marca comercial que induza a erro o consumidor e a
exibirem, de forma clara e evidente, o nome de seus fornecedores para visualização dos
compradores de combustível antes mesmo que entrem no estabelecimento, sob pena de
multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por cada dia em que ostentada marca de
combustível que não a comercializada pela empresa; exibirem na fachada do Posto
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autorização normativa para assim proceder" .

Assinalou que, durante os anos de 2003 e 2004, o posto somente adquirira
combustíveis de marcas diversas da que ostentava. Relatou que, na defesa apresentada
no procedimento preliminar, o proprietário do posto, além de confirmar a compra de
combustíveis de marcas diversas, defendera, veementemente, tal prática, ao sustentar
que, nem sempre, por motivo financeiro, fora possível fazer o pedido mínimo exigido pela
PETROBRÁS (5.000 litros) e que a entrega dos outros fornecedores era mais rápida.
Aduziu a configuração de concorrência desleal, "pela simples possibilidade de o
concorrente do mencionado posto de combustível, que trabalha corretamente sem
ostentar bandeira, ter sido preterido em favor do requerido, em função da marca que este
apresentava, vendendo, não obstante, combustível de distribuidoras desconhecidas, tal
qual outro posto de bandeira branca" . Pugnou ter o réu incorrido, outrossim, em
publicidade enganosa em prejuízo de massa indeterminável de consumidores. Alegou
que, à época do ajuizamento da ação coletiva (2007), o posto, já cadastrado na ANP
como bandeira branca, continuava a ostentar o logotipo BR em suas bombas, mantida,
assim, a lesão aos consumidores.

Por fim, pleiteou: "a) condenação dos réus na obrigação de fazer,
consistente em não ostentar qualquer bandeira em seu estabelecimento, e obrigação de
fazer, no sentido de que sejam cumpridas as normas estabelecidas pela ANP, na Portaria
116, identificando em cada bomba a origem do combustível, sob pena de multa; b) caso
opte por ostentar bandeira, que se abstenha de vender ao consumidor produto diverso do
anunciado na Bandeira do Posto, também, sob pena de multa; c) condenação de
ATTILIO GRISÓLIA FILHO (POSTO GRISÓLIA) e seu proprietário a pagar R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), valor a ser pago em juízo, a título de dano
moral coletivo, por cada ano em que ocorreu a venda de combustível mediante indução a
erro ao consumidor, a ser revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos,
previsto no art. 13 da Lei 7.347/85; d) condenação a realizar contrapropaganda,
divulgando em pelo menos dois veículos de comunicação, por pelo menos dez dias o teor
da sentença judicial julgando procedentes os pedidos" .

O magistrado de piso rejeitou o pedido de indenização por danos morais
coletivos, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para desconsiderar a
personalidade jurídica da firma individual e condenar os réus "a absterem-se de ostentar,
na fachada da empresa requerida, marca comercial que induza a erro o consumidor e a
exibirem, de forma clara e evidente, o nome de seus fornecedores para visualização dos
compradores de combustível antes mesmo que entrem no estabelecimento, sob pena de
multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por cada dia em que ostentada marca de
combustível que não a comercializada pela empresa; exibirem na fachada do Posto
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Grisólia, por dois anos ininterruptos, às suas expensas, em letreiro de fácil visualização e
nos mesmos locais em que constavam os símbolos da marca BR, o seguinte texto: "Esta
empresa foi condenada judicialmente, em ação proposta pelo Ministério Público do
Estado de Mato Grosso, por ter ostentado marca de combustível que não fornecia nos
anos de 2003 e 2004, o que caracteriza PUBLICIDADE ENGANOSA."; exibirem nas
bombas de combustíveis do Posto Grisólia, por dois anos ininterruptos, às suas
expensas, aviso em folha tamanho A4, margens de 2 cm, letra Arial tamanho 38 e espaço
entre linhas de 1,5, com o mesmo texto transcrito no item anterior, nos moldes da página
anexa a esta decisão" .

Ambas as partes interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa:

(RECURSO DE ATTILIO GRISÓLIA FILHO E OUTROS)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
- DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA -
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS.

O empresário individual não se constitui em pessoa jurídica, logo a
desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária. Negado
seguimento ao recurso.

(RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL)
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - POSTO DE

REVENDA DE COMBUSTÍVEIS - COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
DE VÁRIAS BANDEIRAS (DISTRIBUIDORAS) - FACHADA INDICATIVA DA
BANDEIRA PETROBRÁS-BR - ABUSO DE PROPAGANDA CONFIGURADO
- DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Para a configuração do dano moral exige-se a prova do sofrimento, dor ou
angústia causado aos consumidores, elemento indispensável à configuração
do dano.

Recurso Improvido, sentença mantida.

Nas razões do especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
o parquet aponta negativa de vigência dos artigos 6º, incisos VI e VII, do Código de
Defesa do Consumidor e 1º, inciso II, da Lei 7.347/85. Sustenta, em síntese, ser
incontestável a viabilidade da reparação por dano moral coletivo nas causas
consumeristas, independentemente de comprovação de dor, de angústia ou de
sofrimento, "bastando, para tanto, a caracterização da prática abusiva, no caso, a
propaganda enganosa" .

Apresentadas contrarrazões ao apelo extremo, o qual recebeu crivo
negativo de admissibilidade na origem.

Em razão do provimento do AgRg no AREsp 249.173/MT, os autos foram
convertidos em recurso especial.
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Grisólia, por dois anos ininterruptos, às suas expensas, em letreiro de fácil visualização e
nos mesmos locais em que constavam os símbolos da marca BR, o seguinte texto: "Esta
empresa foi condenada judicialmente, em ação proposta pelo Ministério Público do
Estado de Mato Grosso, por ter ostentado marca de combustível que não fornecia nos
anos de 2003 e 2004, o que caracteriza PUBLICIDADE ENGANOSA."; exibirem nas
bombas de combustíveis do Posto Grisólia, por dois anos ininterruptos, às suas
expensas, aviso em folha tamanho A4, margens de 2 cm, letra Arial tamanho 38 e espaço
entre linhas de 1,5, com o mesmo texto transcrito no item anterior, nos moldes da página
anexa a esta decisão" .

Ambas as partes interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa:

(RECURSO DE ATTILIO GRISÓLIA FILHO E OUTROS)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
- DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA -
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS.

O empresário individual não se constitui em pessoa jurídica, logo a
desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária. Negado
seguimento ao recurso.

(RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL)
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - POSTO DE

REVENDA DE COMBUSTÍVEIS - COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
DE VÁRIAS BANDEIRAS (DISTRIBUIDORAS) - FACHADA INDICATIVA DA
BANDEIRA PETROBRÁS-BR - ABUSO DE PROPAGANDA CONFIGURADO
- DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Para a configuração do dano moral exige-se a prova do sofrimento, dor ou
angústia causado aos consumidores, elemento indispensável à configuração
do dano.

Recurso Improvido, sentença mantida.

Nas razões do especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
o parquet aponta negativa de vigência dos artigos 6º, incisos VI e VII, do Código de
Defesa do Consumidor e 1º, inciso II, da Lei 7.347/85. Sustenta, em síntese, ser
incontestável a viabilidade da reparação por dano moral coletivo nas causas
consumeristas, independentemente de comprovação de dor, de angústia ou de
sofrimento, "bastando, para tanto, a caracterização da prática abusiva, no caso, a
propaganda enganosa" .

Apresentadas contrarrazões ao apelo extremo, o qual recebeu crivo
negativo de admissibilidade na origem.

Em razão do provimento do AgRg no AREsp 249.173/MT, os autos foram
convertidos em recurso especial.
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Às fls. 966/994, consta parecer do Ministério Público Federal, opinando pelo
provimento do recurso especial, pelos seguintes fundamentos:

(...) o dano moral coletivo não só é admitido, vez que previsto na Lei da
Ação Civil Pública, como também consubstancia-se num direito básico dos
consumidores e, em contrapartida, numa obrigação imputada àquele que
comercializa (fornecedor) produtos em desacordo com a legislação vigente.

(...)
(...) é incontestável a viabilidade da reparação por dano moral coletivo

nas causas consumeristas, independentemente de dor, angústia ou
sofrimento, bastando, para tanto, a caracterização da prática abusiva, no
caso, propaganda enganosa.

Essa Corte Superior já assentou que "a dicção do artigo 6º, VI, do Código
de Defesa do Consumidor é clara ao possibilitar o cabimento de indenização
por danos morais aos consumidores, tanto de ordem individual quanto
coletivamente" (REsp 1221756/RJ).

Na hipótese, é cristalino o dano moral imposto aos clientes/consumidores
de combustíveis que adquiriram o produto do Recorrido, visto que foram
deliberadamente ludibriados pela propaganda enganosa por ele praticada,
conduta esta reconhecida na sentença e ratificada no acórdão recorrido.

A Agência Nacional de Petróleo, oficiada para atuar na qualidade de amicus
curiae , prestou esclarecimentos às fls. 1.017/1.025. Confira-se:

DA SITUAÇÃO FÁTICA NARRADA NOS AUTOS
O Ofício n. 008128/2016-CD4T solicita esclarecimentos acerca da

situação fática narrada nos autos que ensejou a lavratura de auto de infração
pelo referido órgão fiscalizador.

O auto de infração n. 114661 foi lavrado em 21/01/2004 em razão da
prática da seguinte conduta: "Ostentar a marca de uma distribuidora e
comercializar combustível adquirido de outra" .

Para a apuração da infração instaurou-se o processo administrativo n.
48600.000491/2004-98.

Convém esclarecer que ao decidir atuar como posto revendedor (PR), o
autuado passa a integrar um grupo de subordinados a normas específicas
para esta atividade econômica, o que equivale dizer que está obrigado a
cumprir todas as normas produzidas e publicadas pela Administração Pública
no exercício da sua função normativa e fiscalizadora do setor.

Pela normatização ínsita na Portaria ANP nº 116/2000, existe a liberdade
de que os Postos Revendedores de combustíveis adquiram de quaisquer
distribuidoras, conforme seus interesses.

No entanto, esta liberdade acaba sendo restringida por fato dos próprios
PRs, que, em razão de seus interesses mercantilistas, espontaneamente,
vincularam-se ou ainda se vinculam a uma marca. E, ao optar por se
cadastrar na ANP vinculando-se a uma bandeira, o próprio obriga-se a
comercializar exclusivamente os produtos da marca informada no cadastro.

Diante da habitualidade de tal prática e visando equilibrar outros
importantes interesses envolvidos na atividade em questão, mormente
relacionados à defesa do consumidor e definição de responsabilidades, não
poderia o Poder Público ficar inerte.

Daí porque a necessidade da especial regulamentação do § 2º do art. 11
da Portaria ANP nº 116/2000 que traz diferenciação normativa em relação
aos chamados “Postos Bandeira Branca” (ou seja, os que não ostentam
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Às fls. 966/994, consta parecer do Ministério Público Federal, opinando pelo
provimento do recurso especial, pelos seguintes fundamentos:

(...) o dano moral coletivo não só é admitido, vez que previsto na Lei da
Ação Civil Pública, como também consubstancia-se num direito básico dos
consumidores e, em contrapartida, numa obrigação imputada àquele que
comercializa (fornecedor) produtos em desacordo com a legislação vigente.

(...)
(...) é incontestável a viabilidade da reparação por dano moral coletivo

nas causas consumeristas, independentemente de dor, angústia ou
sofrimento, bastando, para tanto, a caracterização da prática abusiva, no
caso, propaganda enganosa.

Essa Corte Superior já assentou que "a dicção do artigo 6º, VI, do Código
de Defesa do Consumidor é clara ao possibilitar o cabimento de indenização
por danos morais aos consumidores, tanto de ordem individual quanto
coletivamente" (REsp 1221756/RJ).

Na hipótese, é cristalino o dano moral imposto aos clientes/consumidores
de combustíveis que adquiriram o produto do Recorrido, visto que foram
deliberadamente ludibriados pela propaganda enganosa por ele praticada,
conduta esta reconhecida na sentença e ratificada no acórdão recorrido.

A Agência Nacional de Petróleo, oficiada para atuar na qualidade de amicus
curiae , prestou esclarecimentos às fls. 1.017/1.025. Confira-se:

DA SITUAÇÃO FÁTICA NARRADA NOS AUTOS
O Ofício n. 008128/2016-CD4T solicita esclarecimentos acerca da

situação fática narrada nos autos que ensejou a lavratura de auto de infração
pelo referido órgão fiscalizador.

O auto de infração n. 114661 foi lavrado em 21/01/2004 em razão da
prática da seguinte conduta: "Ostentar a marca de uma distribuidora e
comercializar combustível adquirido de outra" .

Para a apuração da infração instaurou-se o processo administrativo n.
48600.000491/2004-98.

Convém esclarecer que ao decidir atuar como posto revendedor (PR), o
autuado passa a integrar um grupo de subordinados a normas específicas
para esta atividade econômica, o que equivale dizer que está obrigado a
cumprir todas as normas produzidas e publicadas pela Administração Pública
no exercício da sua função normativa e fiscalizadora do setor.

Pela normatização ínsita na Portaria ANP nº 116/2000, existe a liberdade
de que os Postos Revendedores de combustíveis adquiram de quaisquer
distribuidoras, conforme seus interesses.

No entanto, esta liberdade acaba sendo restringida por fato dos próprios
PRs, que, em razão de seus interesses mercantilistas, espontaneamente,
vincularam-se ou ainda se vinculam a uma marca. E, ao optar por se
cadastrar na ANP vinculando-se a uma bandeira, o próprio obriga-se a
comercializar exclusivamente os produtos da marca informada no cadastro.

Diante da habitualidade de tal prática e visando equilibrar outros
importantes interesses envolvidos na atividade em questão, mormente
relacionados à defesa do consumidor e definição de responsabilidades, não
poderia o Poder Público ficar inerte.

Daí porque a necessidade da especial regulamentação do § 2º do art. 11
da Portaria ANP nº 116/2000 que traz diferenciação normativa em relação
aos chamados “Postos Bandeira Branca” (ou seja, os que não ostentam
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marca alguma) e que assim prescreve:
§ 2º Caso o revendedor varejista opte por exibir a marca comercial

do distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool
combustível, biodiesel, mistura óleo diesel/biodiesel especificada ou
autorizada pela ANP, e outros combustíveis automotivos, deverá
vender somente combustíveis fornecidos pelo distribuidor detentor da
marca comercial exibida.

O fato de não se ter encontrado irregularidade no combustível, pelo
menos por ocasião da referenciada fiscalização, não retira a importância
prática e a necessidade legal de adquirir combustíveis tão somente da
distribuidora detentora da marca comercial exibida.

Com efeito, antes mesmo de adentrar ao estabelecimento de um PR, o
consumidor, tão logo se depara com uma marca e suas cores
ostensivamente agregada às suas instalações, estabelece, quanto a esta,
necessária relação de origem e responsabilidade, de modo que não é
suficiente que este tipo de PR apenas tome a providência constante do § 3º
do art. 11 da Portaria ANP nº 116/2000, qual seja informar adequadamente a
origem dos combustíveis em suas bombas de abastecimento.

Veja que o próprio autuado em sua defesa administrativa afirmou que
mantinha contrato com a distribuidora PETROBRÁS e estava ostentando sua
marca e suas cores, portanto, seus clientes ainda mantinham com essa uma
relação de origem.

Em sua defesa limitou-se a alegar que: 1) pedido da Petrobrás é feito por
telefone no Rio de Janeiro, e o prazo para entrega é muito longo, sendo que
solicitado por aqui, com outros fornecedores o produto é entregue no mesmo
dia; 2) Situação Financeira Difícil, e após a sua superação voltará a comprar
apenas da Petrobrás.

Convém informar que eventuais problemas relacionados ao fornecimento
e entrega de combustíveis por parte da distribuidora deveriam ter sido
comunicados à ANP para que esta interferisse no caso. Mesmo que a
distribuidora tenha sua falência decretada, o PR não poderia adquirir
combustível de outra distribuidora enquanto não retirasse a marca comercial
da distribuidora das suas instalações.

A existência de contrato de exclusividade impõe a obrigação do PR de
adquirir e revender produtos apenas da distribuidora contratante. Enquanto
exibisse a marca da distribuidora PETROBRÁS deveria comercializar apenas
combustíveis desta empresa a fim de atender os preceitos regulamentares e
de não induzir os consumidores a erro. E, caso optasse por adquirir
combustível de diversas distribuidoras, deveria ter alterado seu cadastro na
ANP, para ser classificado como “Bandeira Branca”.

Em sua defesa administrativa o autuado não apresentou qualquer
elemento cognitivo probatório capaz de confirmar sua tese ou, de outro
modo, afastar sua responsabilidade, fazendo-nos entender que suas
justificativas foram lançadas pela mera conveniência de defesa.

Não há, assim, que se pôr em dúvida a veracidade das informações
colacionadas ao processo, mormente se inexiste suporte fático que respalde
tal questionamento.

Como se vê, os preceitos normativos que regulam o caso estão bem
delineados na Portaria ANP nº 116/00, de observância obrigatória do
autuado. Com efeito, em razão do seu poder de polícia e face sua missão
fiscalizadora e reguladora, à ANP não restava outra alternativa a não ser
aplicar a pena prevista para a infração cometida.

Por fim, a infração administrativa se configura mesmo quando é informada
em algumas bombas a verdadeira origem do produto ou quando não se
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marca alguma) e que assim prescreve:
§ 2º Caso o revendedor varejista opte por exibir a marca comercial

do distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool
combustível, biodiesel, mistura óleo diesel/biodiesel especificada ou
autorizada pela ANP, e outros combustíveis automotivos, deverá
vender somente combustíveis fornecidos pelo distribuidor detentor da
marca comercial exibida.

O fato de não se ter encontrado irregularidade no combustível, pelo
menos por ocasião da referenciada fiscalização, não retira a importância
prática e a necessidade legal de adquirir combustíveis tão somente da
distribuidora detentora da marca comercial exibida.

Com efeito, antes mesmo de adentrar ao estabelecimento de um PR, o
consumidor, tão logo se depara com uma marca e suas cores
ostensivamente agregada às suas instalações, estabelece, quanto a esta,
necessária relação de origem e responsabilidade, de modo que não é
suficiente que este tipo de PR apenas tome a providência constante do § 3º
do art. 11 da Portaria ANP nº 116/2000, qual seja informar adequadamente a
origem dos combustíveis em suas bombas de abastecimento.

Veja que o próprio autuado em sua defesa administrativa afirmou que
mantinha contrato com a distribuidora PETROBRÁS e estava ostentando sua
marca e suas cores, portanto, seus clientes ainda mantinham com essa uma
relação de origem.

Em sua defesa limitou-se a alegar que: 1) pedido da Petrobrás é feito por
telefone no Rio de Janeiro, e o prazo para entrega é muito longo, sendo que
solicitado por aqui, com outros fornecedores o produto é entregue no mesmo
dia; 2) Situação Financeira Difícil, e após a sua superação voltará a comprar
apenas da Petrobrás.

Convém informar que eventuais problemas relacionados ao fornecimento
e entrega de combustíveis por parte da distribuidora deveriam ter sido
comunicados à ANP para que esta interferisse no caso. Mesmo que a
distribuidora tenha sua falência decretada, o PR não poderia adquirir
combustível de outra distribuidora enquanto não retirasse a marca comercial
da distribuidora das suas instalações.

A existência de contrato de exclusividade impõe a obrigação do PR de
adquirir e revender produtos apenas da distribuidora contratante. Enquanto
exibisse a marca da distribuidora PETROBRÁS deveria comercializar apenas
combustíveis desta empresa a fim de atender os preceitos regulamentares e
de não induzir os consumidores a erro. E, caso optasse por adquirir
combustível de diversas distribuidoras, deveria ter alterado seu cadastro na
ANP, para ser classificado como “Bandeira Branca”.

Em sua defesa administrativa o autuado não apresentou qualquer
elemento cognitivo probatório capaz de confirmar sua tese ou, de outro
modo, afastar sua responsabilidade, fazendo-nos entender que suas
justificativas foram lançadas pela mera conveniência de defesa.

Não há, assim, que se pôr em dúvida a veracidade das informações
colacionadas ao processo, mormente se inexiste suporte fático que respalde
tal questionamento.

Como se vê, os preceitos normativos que regulam o caso estão bem
delineados na Portaria ANP nº 116/00, de observância obrigatória do
autuado. Com efeito, em razão do seu poder de polícia e face sua missão
fiscalizadora e reguladora, à ANP não restava outra alternativa a não ser
aplicar a pena prevista para a infração cometida.

Por fim, a infração administrativa se configura mesmo quando é informada
em algumas bombas a verdadeira origem do produto ou quando não se
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detecta irregularidades no combustível, já que a lei não ressalva tal
circunstância para estabelecimentos que exibam uma bandeira vinculada.

Desse modo, após a observância do contraditório e do devido processo
legal foi aplicada a penalidade de multa ao autuado (R$10.000,00) com
fundamento no art. 3º. Inciso IX da Lei 9.847/99 (decisão de fls. 48-51 do
processo administrativo).

A empresa autuada preferiu não recorrer administrativamente e pagou a
multa devida com o desconto legalmente previsto em 11/12/2008.

DA CONDIÇÃO ATUAL DO REVENDEDOR NO MERCADO DE CONSUMO
O revendedor possuía 02 postos de combustíveis, sendo estes o Posto

Grisolia – CNPJ: 15.371.917/0001-70 e o Posto Brilhante – CNPJ:
15.371.917/0002-50.

O Posto Grisolia teve sua autorização para o exercício da atividade de
revenda varejista revogada mediante Despacho ANP nº 588/2013 – publicado
no DOU em 06/06/2013.

O Posto Brilhante teve sua autorização revogada pelo Despacho ANP nº
512/2002 – publicado no DOU em 06/08/2002.

Portanto, atualmente os revendedores não possuem autorização perante a
ANP.

É o relatório.

Documento: 1553708 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/05/2017 Página 1 4 de 37

RBA_9.indb   342 12/03/2019   14:24:18



STJ – Recurso Especial 1.487.046/MT – Comentário por AlencAr Frederico MArgrAF, AnA cláudiA FerreirA AndrAde  
e PriscilA de oliveirA MArgrAF. Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 325-363. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

343Comentários à JurisprudênCia

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.487.046 - MT (2012/0227567-6)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO : ATTILIO GRISÓLIA FILHO E OUTRO
ADVOGADO : MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA E

OUTRO(S) - MT013031
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS
COLETIVOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES DE CUIABÁ.
INFIDELIDADE DE BANDEIRA. FRAUDE EM OFERTA OU
PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADAS POR REVENDEDOR DE
COMBUSTÍVEL.

1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa , ou seja, sua configuração
decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de
maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo
extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a
demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

2. No caso concreto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou ação civil pública em face de revendedor de combustível
automotivo, que, em 21.01.2004, fora autuado pela Agência Nacional
de Petróleo, pela prática da conduta denominada "infidelidade de
bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca comercial de uma
distribuidora (Petrobrás - BR) e, não obstante, adquirir e revender
produtos de outras (artigo 11 da Portaria ANP 116/2000), o que se
revelou incontroverso na origem.

3. Deveras, a conduta ilícita perpetrada pelo réu não se resumiu à
infração administrativa de conteúdo meramente técnico sem amparo
em qualquer valor jurídico fundamental. Ao ostentar a marca de uma
distribuidora e comercializar combustível adquirido de outra, o
revendedor expôs todos os consumidores à prática comercial ilícita
expressamente combatida pelo código consumerista, consoante se
infere dos seus artigos 30, 31 e 37, que versam sobre a oferta e a
publicidade enganosa.

4. A relevância da transparência nas relações de consumo,
observados o princípio da boa-fé objetiva e o necessário equilíbrio
entre consumidores e fornecedores, reclama a inibição e a repressão
dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de
prejuízo à parte vulnerável.

5. Assim, no afã de resguardar os direitos básicos de informação
adequada e de livre escolha dos consumidores, protegendo-os, de
forma efetiva, contra métodos desleais e práticas comerciais abusivas,
é que o Código de Defesa do Consumidor procedeu à criminalização
das condutas relacionadas à fraude em oferta e à publicidade abusiva
ou enganosa (artigos 66 e 67).

6. Os objetos jurídicos tutelados em ambos os crimes (de publicidade
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enganosa ou abusiva e de fraude em oferta) são os direitos do
consumidor, de livre escolha e de informação adequada, considerada
a relevância social da garantia do respeito aos princípios da confiança,
da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações
consumeristas. Importante destacar, outrossim, que a tipicidade das
condutas não reclama a efetiva indução do consumidor em erro, donde
se extrai a evidente intolerabilidade da lesão ao direito transindividual
da coletividade ludibriada, não informada adequadamente ou exposta
à oferta fraudulenta ou à publicidade enganosa ou abusiva.

7. Nesse contexto, a infidelidade de bandeira constitui prática
comercial intolerável, consubstanciando, além de infração
administrativa, conduta tipificada como crime à luz do código
consumerista (entre outros), motivo pelo qual a condenação do ofensor
ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial coletivo é
medida de rigor, a fim de evitar a banalização do ato reprovável e inibir
a ocorrência de novas lesões à coletividade.

8. A intolerabilidade da conduta é extraída, outrossim, da constatada
recalcitrância do fornecedor que, ainda em 2007 (ano do ajuizamento
da ação civil pública), persistia com a conduta de desrespeito aos
direitos de escolha e de adequada informação do consumidor,
ignorando o conteúdo valorativo da autuação levada a efeito pela
agência reguladora em 2004.

9. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das
peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do
interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão,
a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta
ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presentes), a verificação da
reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO,
Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p.
163/165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da
equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados pelo
sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados.

10. Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos
individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego
do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim
de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória,
valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso.

11. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo o
cabimento do dano moral coletivo, arbitrar a indenização em R$
20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora, pela
Taxa Selic, desde o evento danoso.

VOTO
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enganosa ou abusiva e de fraude em oferta) são os direitos do
consumidor, de livre escolha e de informação adequada, considerada
a relevância social da garantia do respeito aos princípios da confiança,
da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações
consumeristas. Importante destacar, outrossim, que a tipicidade das
condutas não reclama a efetiva indução do consumidor em erro, donde
se extrai a evidente intolerabilidade da lesão ao direito transindividual
da coletividade ludibriada, não informada adequadamente ou exposta
à oferta fraudulenta ou à publicidade enganosa ou abusiva.

7. Nesse contexto, a infidelidade de bandeira constitui prática
comercial intolerável, consubstanciando, além de infração
administrativa, conduta tipificada como crime à luz do código
consumerista (entre outros), motivo pelo qual a condenação do ofensor
ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial coletivo é
medida de rigor, a fim de evitar a banalização do ato reprovável e inibir
a ocorrência de novas lesões à coletividade.

8. A intolerabilidade da conduta é extraída, outrossim, da constatada
recalcitrância do fornecedor que, ainda em 2007 (ano do ajuizamento
da ação civil pública), persistia com a conduta de desrespeito aos
direitos de escolha e de adequada informação do consumidor,
ignorando o conteúdo valorativo da autuação levada a efeito pela
agência reguladora em 2004.

9. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das
peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do
interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão,
a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta
ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presentes), a verificação da
reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO,
Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p.
163/165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da
equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados pelo
sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados.

10. Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos
individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego
do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim
de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória,
valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso.

11. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo o
cabimento do dano moral coletivo, arbitrar a indenização em R$
20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora, pela
Taxa Selic, desde o evento danoso.

VOTO
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O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. A controvérsia está em definir a ocorrência ou não de dano moral coletivo
na hipótese de fraude em oferta ou publicidade enganosa praticadas por revendedor de
combustível que, malgrado ostentasse bandeira (marca comercial) de uma distribuidora,
adquiria e revendia produtos de outras na cidade de Cuiabá - MT (conduta denominada
de infidelidade de bandeira).

Ao afastar a configuração do dano moral coletivo na espécie, a maioria dos
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
encampou voto vogal, assim estabelecido:

Todavia, como a questão relativa aos danos morais coletivos ainda é
matéria bastante polêmica, pedi vistas dos autos para melhor apreciar a
questão do acolhimento ou não do pretendido dano moral coletivo.

A meu juízo, compulsando os autos vejo, rogata vênia ao ilustre relator,
que razão não assiste ao pleito do Ministério Público, constante do pedido
recursal.

Carlos Alberto Bittar Filho assim conceitua o dano moral coletivo:
"(...) é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade,

ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de
valores coletivos. (...) Quando se fala em dano moral coletivo, está-se
fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma
certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi
agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de
vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a
própria cultura, em seu aspecto imaterial." (grifei), in Do Dano Moral
Coletivo no Atual Contexto Jurídico Brasileiro, Revista de Direito do
Consumidor, São Paulo, RT, vol. 12, p. 55)

Tatiana Magalhães, em Danos extrapatrimoniais coletivos. Porto Alegre:
Sérgio Antônio Fabris Ed., 2009, p. 71, diz:

"Para sua configuração, portanto, é necessária a presença
concomitante de alguns pressupostos assim resumidos: a conduta
antijurídica do autor; a ofensa grave e intolerável a valores ou
interesses morais (extrapatrimoniais) de uma determinada
coletividade, a percepção do dano, obtida a partir da presunção
razoável da ocorrência da sensação de perda de estima, de
indignação, de repulsa, de inferioridade, de desesperança, de aflição,
de humilhação ou qualquer outro sentimento negativo advindo do
ataque à dignidade humana; e o nexo causai entre conduta e lesão
socialmente repudiada."

O eminente Ministro LUIZ FUX, à época integrante do colendo Superior
Tribunal de Justiça, bem consignou em seu voto, no REsp 821891/RS:

"...a incompatibilidade entre o dano moral, qualificado pela noção
de dor e sofrimento psíquico, e a transindividualidade, evidenciada
pela indeterminabilidade do sujeito passivo e indivisibilidade da
ofensa objeto de reparação, conduz à não indenizabilidade do dano
moral coletivo, salvo comprovação de efetivo prejuízo/dano. 3. Sob
esse enfoque decidiu a 1ª Turma desta Corte, no julgamento de
hipótese análoga, verbis: 'PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
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Superior Tribunal de Justiça

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. A controvérsia está em definir a ocorrência ou não de dano moral coletivo
na hipótese de fraude em oferta ou publicidade enganosa praticadas por revendedor de
combustível que, malgrado ostentasse bandeira (marca comercial) de uma distribuidora,
adquiria e revendia produtos de outras na cidade de Cuiabá - MT (conduta denominada
de infidelidade de bandeira).

Ao afastar a configuração do dano moral coletivo na espécie, a maioria dos
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
encampou voto vogal, assim estabelecido:

Todavia, como a questão relativa aos danos morais coletivos ainda é
matéria bastante polêmica, pedi vistas dos autos para melhor apreciar a
questão do acolhimento ou não do pretendido dano moral coletivo.

A meu juízo, compulsando os autos vejo, rogata vênia ao ilustre relator,
que razão não assiste ao pleito do Ministério Público, constante do pedido
recursal.

Carlos Alberto Bittar Filho assim conceitua o dano moral coletivo:
"(...) é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade,

ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de
valores coletivos. (...) Quando se fala em dano moral coletivo, está-se
fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma
certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi
agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de
vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a
própria cultura, em seu aspecto imaterial." (grifei), in Do Dano Moral
Coletivo no Atual Contexto Jurídico Brasileiro, Revista de Direito do
Consumidor, São Paulo, RT, vol. 12, p. 55)

Tatiana Magalhães, em Danos extrapatrimoniais coletivos. Porto Alegre:
Sérgio Antônio Fabris Ed., 2009, p. 71, diz:

"Para sua configuração, portanto, é necessária a presença
concomitante de alguns pressupostos assim resumidos: a conduta
antijurídica do autor; a ofensa grave e intolerável a valores ou
interesses morais (extrapatrimoniais) de uma determinada
coletividade, a percepção do dano, obtida a partir da presunção
razoável da ocorrência da sensação de perda de estima, de
indignação, de repulsa, de inferioridade, de desesperança, de aflição,
de humilhação ou qualquer outro sentimento negativo advindo do
ataque à dignidade humana; e o nexo causai entre conduta e lesão
socialmente repudiada."

O eminente Ministro LUIZ FUX, à época integrante do colendo Superior
Tribunal de Justiça, bem consignou em seu voto, no REsp 821891/RS:

"...a incompatibilidade entre o dano moral, qualificado pela noção
de dor e sofrimento psíquico, e a transindividualidade, evidenciada
pela indeterminabilidade do sujeito passivo e indivisibilidade da
ofensa objeto de reparação, conduz à não indenizabilidade do dano
moral coletivo, salvo comprovação de efetivo prejuízo/dano. 3. Sob
esse enfoque decidiu a 1ª Turma desta Corte, no julgamento de
hipótese análoga, verbis: 'PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
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PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO.
NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO DANO MORAL A NOÇÃO DE
DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, DE CARÁTER INDIVIDUAL.
INCOMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO DE
TRANSINDIVIDUALIDADE (INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO
PASSIVO E INDIVISIBILIDADE DA OFENSA E DA REPARAÇÃO).
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO." (REsp 598.281/MG, Rel.
Ministro LUIZ FUX. Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02.05.2006, DJ 01.06.
2006). 4. Nada obstante, e apenas obiter dictum, há de se considerar
que, no caso concreto, o autor não demonstra de forma clara e
irrefutável o efetivo dano moral sofrido pela categoria social titular do
interesse coletivo ou difuso, consoante assentado pelo acórdão
recorrido: '... Entretanto, como já dito, por não se tratar de situação
típica da existência de dano moral puro, não há como simplesmente
presumi-la . Seria necessária prova no sentido de que a
Municipalidade, de alguma forma, tenha perdido a consideração e a
respeitabilidade e que a sociedade uruguaiense efetivamente tenha
se sentido lesada e abalada moralmente, em decorrência do ilícito
praticado, razão pela qual vai indeferido o pedido de indenização por
dano moral'. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 82 .891/RS,
Rei. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/4/ 008,
DJe 12/5/2008) (grifei)

Assim, sem desconhecer a atual hesitação da jurisprudência pátria a
respeito do tema, das ponderações expostas acima, parece não haver
dúvidas de que o instituto do "dano moral coletivo" aplica-se tão somente aos
direitos difusos e coletivos stricto sensu (os efetivamente marcados pelo
caráter de transidividualidade e indivisibilidade), não se destinando à
reparação de prejuízos a interesses ou direitos individuais homogêneos.

Isso porque, na verdade, esses últimos direitos são individuais por
natureza, apenas recebendo tratamento jurídico equivalente aos interesses e
direitos coletivos em função da origem comum (v. Cavalieri Filho, Sérgio.
Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: editora Atlas, 2008, p. 309).

No caso, conforme denota dos autos, o suposto incômodo decorrente da
venda de combustível de outras bandeiras que não aquela anunciada pelos
recorridos, não implica necessariamente em risco de dano moral à
coletividade, mas apenas a reparação de prejuízos a interesses individuais
homogêneos.

Do E.Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, colhe-se a seguinte
ementa:

"EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS MORAIS COLETIVOS -
VENDA DE COMBUSTÍVEL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES
LEGAIS. Para configuração dos danos morais coletivos, mister que
os efeitos prejudiciais à coletividade, causados pela conduta
antijurídica atribuída ao ofensor, apresente extrema significância,
desdobrando das fronteiras da tolerabilidade. Recurso não provido.
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0702.03.084197-8/001, Rei. Des.
Roberto Borges e Oliveira, publicado em 06/10/2006)."

Ademais, a condenação no pagamento de indenização por danos morais
coletivos não teria como alcançar, neste caso concreto, sua finalidade
desestimulatória diante das condições impostas na r. sentença, ou seja,
proibição, entre outras, de ostentar, na fachada da empresa requerida, marca
comercial que induza a erro o consumidor e exibirem, de forma clara e
evidente, o nome de seus fornecedores para visualização dos compradores
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PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO.
NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO DANO MORAL A NOÇÃO DE
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que, no caso concreto, o autor não demonstra de forma clara e
irrefutável o efetivo dano moral sofrido pela categoria social titular do
interesse coletivo ou difuso, consoante assentado pelo acórdão
recorrido: '... Entretanto, como já dito, por não se tratar de situação
típica da existência de dano moral puro, não há como simplesmente
presumi-la . Seria necessária prova no sentido de que a
Municipalidade, de alguma forma, tenha perdido a consideração e a
respeitabilidade e que a sociedade uruguaiense efetivamente tenha
se sentido lesada e abalada moralmente, em decorrência do ilícito
praticado, razão pela qual vai indeferido o pedido de indenização por
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DJe 12/5/2008) (grifei)
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respeito do tema, das ponderações expostas acima, parece não haver
dúvidas de que o instituto do "dano moral coletivo" aplica-se tão somente aos
direitos difusos e coletivos stricto sensu (os efetivamente marcados pelo
caráter de transidividualidade e indivisibilidade), não se destinando à
reparação de prejuízos a interesses ou direitos individuais homogêneos.

Isso porque, na verdade, esses últimos direitos são individuais por
natureza, apenas recebendo tratamento jurídico equivalente aos interesses e
direitos coletivos em função da origem comum (v. Cavalieri Filho, Sérgio.
Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: editora Atlas, 2008, p. 309).

No caso, conforme denota dos autos, o suposto incômodo decorrente da
venda de combustível de outras bandeiras que não aquela anunciada pelos
recorridos, não implica necessariamente em risco de dano moral à
coletividade, mas apenas a reparação de prejuízos a interesses individuais
homogêneos.

Do E.Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, colhe-se a seguinte
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VENDA DE COMBUSTÍVEL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES
LEGAIS. Para configuração dos danos morais coletivos, mister que
os efeitos prejudiciais à coletividade, causados pela conduta
antijurídica atribuída ao ofensor, apresente extrema significância,
desdobrando das fronteiras da tolerabilidade. Recurso não provido.
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0702.03.084197-8/001, Rei. Des.
Roberto Borges e Oliveira, publicado em 06/10/2006)."

Ademais, a condenação no pagamento de indenização por danos morais
coletivos não teria como alcançar, neste caso concreto, sua finalidade
desestimulatória diante das condições impostas na r. sentença, ou seja,
proibição, entre outras, de ostentar, na fachada da empresa requerida, marca
comercial que induza a erro o consumidor e exibirem, de forma clara e
evidente, o nome de seus fornecedores para visualização dos compradores
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de combustível antes mesmo que entrem no estabelecimento.
Dessa feita, o entendimento acima citado, por si só, afasta o pleito

recursal. Com estas considerações, pedindo vênia ao ilustre relator, voto no
sentido de manter, integralmente, a r. sentença de fls. 675/687.

3. Como de sabença, por força do artigo 21 da Lei 7.347/85, o Capítulo II do
Título III do Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Ações Civis Públicas formam,
em conjunto, um microssistema próprio do processo coletivo de defesa dos direitos do
consumidor, devendo ser, portanto, interpretados sistematicamente.

Nessa perspectiva, sendo certo que a defesa dos interesses e direitos dos
consumidores poderá ser exercida em juízo a título individual ou coletivo (artigo 81 do
CDC), esse mesmo diploma legal e a Lei 7.347/85 aplicam-se reciprocamente (naquilo
que lhes for compatível) no tocante às ações voltadas à defesa de direitos individuais
homogêneos, coletivos ou difusos, sempre que a situação subjacente disser respeito a
direitos do consumidor.

Posta tal premissa, revela-se cabível o ajuizamento de ação civil pública, por
qualquer dos legitimados enumerados na Lei 7.347/85, para garantir a efetiva reparação
de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos causados ao consumidor.

Tal pretensão, dedutível na ação civil pública, consubstancia um dos direitos
básicos do consumidor previstos no artigo 6º do código consumerista, verbis :

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,

individuais, coletivos e difusos;
(...)

A norma consagra o princípio da reparação integral dos danos no âmbito do
direito do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo, cuja defesa constitui
direito fundamental indissociável do princípio da dignidade humana e, simultaneamente,
dever do Estado a ser concretizado por intermédio da atividade legislativa (artigo 5º,
inciso XXXII, da Constituição da República).

A expressa amplitude da obrigação de reparabilidade dos prejuízos
causados ao consumidor abrange a proteção de bens e interesses sob a ótica individual
ou coletiva, bem como em sua perspectiva patrimonial ou extrapatrimonial, "sejam os
prejuízos diretamente causados pelo fato, assim como aqueles que sejam sua
consequência direta" (Miragem, Bruno. Curso de direito do consumidor . 5. ed. São Paulo:
RT, 2014, p. 214). Assim, além dos danos patrimoniais e/ou morais individuais, os danos
materiais e/ou morais coletivos (ou difusos) também são objeto do dever de reparação.

No tocante à presente controvérsia, faz-se mister o exame da figura do dano
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de combustível antes mesmo que entrem no estabelecimento.
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prejuízos diretamente causados pelo fato, assim como aqueles que sejam sua
consequência direta" (Miragem, Bruno. Curso de direito do consumidor . 5. ed. São Paulo:
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No tocante à presente controvérsia, faz-se mister o exame da figura do dano

Documento: 1553708 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/05/2017 Página 1 9 de 37

Superior Tribunal de Justiça

moral coletivo (cuja configuração é defendida pelo parquets estadual e federal),
revelando-se importante, de início, discorrer sobre as categorias de direitos tuteláveis
pela via coletiva, as quais se encontram definidas no artigo 81 do CDC, verbis :

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.

Com efeito, no dizer de Antônio Gidi, para se proceder à distinção das
aludidas categorias de direitos, deve-se observar três critérios: (i) o critério subjetivo,
referente à titularidade do direito material lesado; (ii) o critério objetivo, que diz respeito à
divisibilidade desse direito; e (iii) o critério atinente à identificação da origem do direito
violado (In Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995,
p. 23).

Assim, tem-se por direitos difusos aqueles transindividuais cujos titulares
são indeterminados e indetermináveis (critério subjetivo), pertencendo, simultânea e
indistintamente, a todos os integrantes de uma coletividade, o que caracteriza a natureza
indivisível do objeto ou bem jurídico protegido (critério objetivo), figurando, como
elemento comum, as circunstâncias do fato lesivo e não a existência de uma relação
jurídica base (critério de origem do direito lesado).

Os direitos coletivos em sentido estrito, por sua vez, são os metaindividuais
titularizados por pessoas indeterminadas, mas determináveis enquanto grupo, categoria
ou classe (critério subjetivo), pertencendo a todos em conjunto e simultaneamente,
caracterizado, assim, o caráter indivisível do objeto ou bem jurídico tutelado (critério
objetivo), existindo uma relação jurídica base - anterior à lesão - como elo entre si ou com
a parte contrária (critério de origem do direito). O que, portanto, diferencia o direito difuso
do direito coletivo stricto sensu é a determinabilidade dos seus titulares e a existência de
relação jurídica base anterior à lesão.

Por derradeiro, os direitos individuais homogêneos referem-se a direitos
individuais com dimensão coletiva, ou seja, aqueles que decorrem de lesões advindas de
relações jurídicas massificadas/padronizadas. Seus titulares são pessoas determinadas
(critério subjetivo), havendo resultado real da violação diverso para cada uma, o que
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moral coletivo (cuja configuração é defendida pelo parquets estadual e federal),
revelando-se importante, de início, discorrer sobre as categorias de direitos tuteláveis
pela via coletiva, as quais se encontram definidas no artigo 81 do CDC, verbis :

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.

Com efeito, no dizer de Antônio Gidi, para se proceder à distinção das
aludidas categorias de direitos, deve-se observar três critérios: (i) o critério subjetivo,
referente à titularidade do direito material lesado; (ii) o critério objetivo, que diz respeito à
divisibilidade desse direito; e (iii) o critério atinente à identificação da origem do direito
violado (In Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995,
p. 23).

Assim, tem-se por direitos difusos aqueles transindividuais cujos titulares
são indeterminados e indetermináveis (critério subjetivo), pertencendo, simultânea e
indistintamente, a todos os integrantes de uma coletividade, o que caracteriza a natureza
indivisível do objeto ou bem jurídico protegido (critério objetivo), figurando, como
elemento comum, as circunstâncias do fato lesivo e não a existência de uma relação
jurídica base (critério de origem do direito lesado).

Os direitos coletivos em sentido estrito, por sua vez, são os metaindividuais
titularizados por pessoas indeterminadas, mas determináveis enquanto grupo, categoria
ou classe (critério subjetivo), pertencendo a todos em conjunto e simultaneamente,
caracterizado, assim, o caráter indivisível do objeto ou bem jurídico tutelado (critério
objetivo), existindo uma relação jurídica base - anterior à lesão - como elo entre si ou com
a parte contrária (critério de origem do direito). O que, portanto, diferencia o direito difuso
do direito coletivo stricto sensu é a determinabilidade dos seus titulares e a existência de
relação jurídica base anterior à lesão.

Por derradeiro, os direitos individuais homogêneos referem-se a direitos
individuais com dimensão coletiva, ou seja, aqueles que decorrem de lesões advindas de
relações jurídicas massificadas/padronizadas. Seus titulares são pessoas determinadas
(critério subjetivo), havendo resultado real da violação diverso para cada uma, o que
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configura a divisibilidade de seu objeto ou do bem jurídico tutelado (critério objetivo),
estabelecendo-se o vínculo entre os sujeitos em razão de uma circunstância de fato ou
de direito com origem comum para todos.

O Ministério Público detém legitimidade ampla no processo coletivo. Assim,
no bojo da ação civil pública, o parquet poderá deduzir pretensões voltadas à reparação
de categorias de direito diversas, quando ocorridas violações simultâneas no mesmo
cenário fático ou jurídico conflituoso.

Nesse sentido, confira-se o lapidar magistério de Hugo Nigro Mazzilli:

Constitui erro comum supor que, em uma ação civil pública ou coletiva, só
se possa discutir, por vez, uma só espécie de interesse transindividual (ou
somente interesses difusos, ou somente coletivos ou somente individuais
homogêneos). Nessas ações, não raro se discutem interesses de mais de
uma espécie. Assim, à guisa de exemplo, numa única ação civil pública ou
coletiva, é possível combater os aumentos ilegais de mensalidades escolares
já aplicados aos alunos atuais, buscar a repetição do indébito e, ainda, pedir
a proibição de aumentos futuros; nesse caso, estaremos discutindo, a um só
tempo: a) interesses coletivos em sentido estrito (a ilegalidade em si do
aumento, que é compartilhada de forma indivisível por todo o grupo lesado);
b) interesses individuais homogêneos (a repetição do indébito , proveito
divisível entre os integrantes do grupo lesado); c) interesses difusos (a
proibição de imposição de aumentos para os futuros alunos , que são um
grupo indeterminável).

(...)
Outra confusão recorrente precisa ser desfeita: o mesmo interesse não

pode ser simultaneamente difuso, coletivo e individual homogêneo, pois se
trata de espécies distintas. O que pode ocorrer é que uma combinação de
fatos, sob uma mesma relação jurídica, venha a provocar o surgimento de
interesses transindividuais de mais de uma espécie, os quais podem ser
defendidos num único processo coletivo (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa
dos interesses difusos em juízo. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.
59/60).

A despeito da premissa anteriormente firmada, verifica-se que o Ministério
Público do Estado de Mato Grosso, no caso concreto, deduziu pretensão voltada,
unicamente, à reparação dos danos causados à coletividade dos consumidores, que
tiveram seus direitos fundamentais de livre escolha, de obtenção de informação
adequada e de proteção contra publicidade enganosa (incisos II, III e IV do artigo 6º do
código consumerista) violados, de forma incontroversa, por revendedor de combustível
automotivo, que incorrera na prática da denominada "infidelidade de bandeira".

Na inicial, não há qualquer referência ao ressarcimento de eventuais danos
individuais causados àqueles que, efetivamente, adquiriram combustível no posto de
gasolina, mas sim o objetivo de resguardar os valores constitucionais encartados no
princípio da defesa do consumidor e os corolários princípios da confiança, da boa-fé, da
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configura a divisibilidade de seu objeto ou do bem jurídico tutelado (critério objetivo),
estabelecendo-se o vínculo entre os sujeitos em razão de uma circunstância de fato ou
de direito com origem comum para todos.

O Ministério Público detém legitimidade ampla no processo coletivo. Assim,
no bojo da ação civil pública, o parquet poderá deduzir pretensões voltadas à reparação
de categorias de direito diversas, quando ocorridas violações simultâneas no mesmo
cenário fático ou jurídico conflituoso.
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homogêneos). Nessas ações, não raro se discutem interesses de mais de
uma espécie. Assim, à guisa de exemplo, numa única ação civil pública ou
coletiva, é possível combater os aumentos ilegais de mensalidades escolares
já aplicados aos alunos atuais, buscar a repetição do indébito e, ainda, pedir
a proibição de aumentos futuros; nesse caso, estaremos discutindo, a um só
tempo: a) interesses coletivos em sentido estrito (a ilegalidade em si do
aumento, que é compartilhada de forma indivisível por todo o grupo lesado);
b) interesses individuais homogêneos (a repetição do indébito , proveito
divisível entre os integrantes do grupo lesado); c) interesses difusos (a
proibição de imposição de aumentos para os futuros alunos , que são um
grupo indeterminável).

(...)
Outra confusão recorrente precisa ser desfeita: o mesmo interesse não

pode ser simultaneamente difuso, coletivo e individual homogêneo, pois se
trata de espécies distintas. O que pode ocorrer é que uma combinação de
fatos, sob uma mesma relação jurídica, venha a provocar o surgimento de
interesses transindividuais de mais de uma espécie, os quais podem ser
defendidos num único processo coletivo (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa
dos interesses difusos em juízo. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.
59/60).

A despeito da premissa anteriormente firmada, verifica-se que o Ministério
Público do Estado de Mato Grosso, no caso concreto, deduziu pretensão voltada,
unicamente, à reparação dos danos causados à coletividade dos consumidores, que
tiveram seus direitos fundamentais de livre escolha, de obtenção de informação
adequada e de proteção contra publicidade enganosa (incisos II, III e IV do artigo 6º do
código consumerista) violados, de forma incontroversa, por revendedor de combustível
automotivo, que incorrera na prática da denominada "infidelidade de bandeira".

Na inicial, não há qualquer referência ao ressarcimento de eventuais danos
individuais causados àqueles que, efetivamente, adquiriram combustível no posto de
gasolina, mas sim o objetivo de resguardar os valores constitucionais encartados no
princípio da defesa do consumidor e os corolários princípios da confiança, da boa-fé, da
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transparência e da equidade nas relações de consumo.

Outrossim, sobressai a difícil (senão impossível) tarefa de identificação dos
consumidores que acreditaram na oferta viciada e, em detrimento de sua liberdade de
escolha, efetuaram a compra do produto de origem diversa daquela objeto da expectativa
criada pelo revendedor do combustível.

Diante desse quadro, extrai-se que a ação civil pública em comento veicula
direito difuso da coletividade dos consumidores, tendo sido pleiteada a condenação do
fornecedor ao pagamento de indenização por dano moral (ou extrapatrimonial) coletivo.

Assim, é de ser afastado o fundamento indicado pelo acórdão recorrido,
segundo o qual, por versar a hipótese sobre ação vocacionada à tutela exclusiva de
direitos individuais homogêneos, revelar-se-ia descabida a condenação por danos morais
coletivos.

4. Com efeito, a discussão acerca do cabimento de dano moral coletivo não
passou ao largo da jurisprudência desta Casa.

Inicialmente, em julgamento com maioria formada por apenas um voto,
houve resistência jurisprudencial ao reconhecimento da categoria de dano moral coletivo,
ao fundamento de que o dano extrapatrimonial vincular-se-ia necessariamente à noção
de dor, sofrimento psíquico, de caráter individual, razão pela qual haveria
incompatibilidade desse tipo de condenação com a noção de transindividualidade (REsp
598.281/MG, Rel. Ministro Luis Fux, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 02.05.2006, DJ 01.06.2006).

Posteriormente, sobreveio julgamento da Segunda Turma, de relatoria da
eminente Ministra Eliana Calmon, que, em caso de indevida submissão de idosos a
procedimento de cadastramento para gozo de benefício de passe livre, reconheceu a
configuração do dano moral coletivo, apontando a prescindibilidade da comprovação de
dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do
indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos (REsp 1.057.274/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 01.12.2009, DJe 26.02.2010).

Atualmente, a maioria ampla dos precedentes admite, ao menos, a
possibilidade teórica de condenação por dano moral coletivo, seja em situação de
violação de direitos do consumidor ou do idoso, seja em situação de dano ao meio
ambiente ou ao patrimônio público.

Sobre o tema, confiram-se as ementas dos seguintes julgados oriundos das
Turmas de Direito Privado:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO MORAL
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transparência e da equidade nas relações de consumo.

Outrossim, sobressai a difícil (senão impossível) tarefa de identificação dos
consumidores que acreditaram na oferta viciada e, em detrimento de sua liberdade de
escolha, efetuaram a compra do produto de origem diversa daquela objeto da expectativa
criada pelo revendedor do combustível.

Diante desse quadro, extrai-se que a ação civil pública em comento veicula
direito difuso da coletividade dos consumidores, tendo sido pleiteada a condenação do
fornecedor ao pagamento de indenização por dano moral (ou extrapatrimonial) coletivo.

Assim, é de ser afastado o fundamento indicado pelo acórdão recorrido,
segundo o qual, por versar a hipótese sobre ação vocacionada à tutela exclusiva de
direitos individuais homogêneos, revelar-se-ia descabida a condenação por danos morais
coletivos.

4. Com efeito, a discussão acerca do cabimento de dano moral coletivo não
passou ao largo da jurisprudência desta Casa.

Inicialmente, em julgamento com maioria formada por apenas um voto,
houve resistência jurisprudencial ao reconhecimento da categoria de dano moral coletivo,
ao fundamento de que o dano extrapatrimonial vincular-se-ia necessariamente à noção
de dor, sofrimento psíquico, de caráter individual, razão pela qual haveria
incompatibilidade desse tipo de condenação com a noção de transindividualidade (REsp
598.281/MG, Rel. Ministro Luis Fux, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 02.05.2006, DJ 01.06.2006).

Posteriormente, sobreveio julgamento da Segunda Turma, de relatoria da
eminente Ministra Eliana Calmon, que, em caso de indevida submissão de idosos a
procedimento de cadastramento para gozo de benefício de passe livre, reconheceu a
configuração do dano moral coletivo, apontando a prescindibilidade da comprovação de
dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do
indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos (REsp 1.057.274/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 01.12.2009, DJe 26.02.2010).

Atualmente, a maioria ampla dos precedentes admite, ao menos, a
possibilidade teórica de condenação por dano moral coletivo, seja em situação de
violação de direitos do consumidor ou do idoso, seja em situação de dano ao meio
ambiente ou ao patrimônio público.

Sobre o tema, confiram-se as ementas dos seguintes julgados oriundos das
Turmas de Direito Privado:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO MORAL
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COLETIVO - DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE ILÍCITA - INDENIZAÇÃO
- SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL DO MPDFT FIXANDO
A REPARAÇÃO EM R$ 14.000.000,00 (QUATORZE MILHÕES DE REAIS)

E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA, SOB
PENA DE MULTA DIÁRIA - INCONFORMISMOS DAS RÉS - APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR O QUANTUM
INDENIZATÓRIO E EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE
FAZER CONTRAPROPAGANDA, BEM COMO A MULTA MONITÓRIA
PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS
- OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. E DA SOUZA CRUZ S/A - E
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.
1. DO RECURSO ESPECIAL DA OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA.
(...)
1.4. Os fatos que ensejaram a presente demanda ocorreram
anteriormente à edição e vigência da Lei n° 10.167/2000 que proibiu, de
forma definitiva, propaganda de cigarro por rádio e televisão. Com efeito,
quando da veiculação da propaganda vigorava a Lei n° 9.294/96, cuja
redação original restringia entre 21h00 e 06h00 a publicidade do produto.
O texto legal prescrevia, ainda, que a publicidade deveria ser ajustada a
princípios básicos, não podendo, portanto, ser dirigida a crianças ou
adolescentes nem conter a informação ou sugestão de que o produto
pudesse trazer bem-estar ou benefício à saúde dos seus consumidores. Isso
consta dos incisos II e VI do § 1º, art. 3º da referida lei.
1.5. O direito de informação está fundamentado em outros dois direitos,
um de natureza fundamental, qual seja, a dignidade da pessoa humana,
e outro, de cunho consumerista, que é o direito de escolha consciente.
Dessa forma, a teor dos artigos 9º e 31 do CDC, todo consumidor deve
ser informado de forma "ostensiva e adequadamente a respeito da
nocividade ou periculosidade do produto".
1.5.1. A teor dos artigos 36 e 37 do CDC, nítida a ilicitude da propaganda
veiculada. A uma, porque feriu o princípio da identificação da publicidade.
A duas, porque revelou-se enganosa, induzindo o consumidor a erro

porquanto se adotasse a conduta indicada pela publicidade, independente
das conseqüências, teria condições de obter sucesso em sua vida.
(...)
1.5.3. Em razão da inexistência de uma mensagem clara, direta que
pudesse conferir ao consumidor a sua identificação imediata (no
momento da exposição) e fácil (sem esforço ou capacitação técnica),
reputa-se que a publicidade ora em debate, de fato, malferiu a
redação do art 36, do CDC e, portanto, cabível e devida a reparação dos
danos morais coletivos.
(...)
1.6.1. Atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, deve-se tanto
quanto possível, procurar recompor o dano efetivo provocado pela ação
ilícita, sem desprezar a capacidade econômica do pagador e as
necessidades do seu destinatário, que, no caso, é toda sociedade, faz-se
mister, portanto, a redução da indenização por danos morais coletivos ao
valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), devidamente corrigidos.
2.1.2. Do dano moral coletivo. Cabimento. Jurisprudência do STJ. Inegável a
incidência da tese concernente à possibilidade de condenação por dano
moral coletivo, mormente tratando-se, como se trata, de ação civil pública.
Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1526946/RN, Rel. Min. Humberto

Martins, DJe de 13/11/2015; Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
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COLETIVO - DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE ILÍCITA - INDENIZAÇÃO
- SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL DO MPDFT FIXANDO
A REPARAÇÃO EM R$ 14.000.000,00 (QUATORZE MILHÕES DE REAIS)

E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA, SOB
PENA DE MULTA DIÁRIA - INCONFORMISMOS DAS RÉS - APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR O QUANTUM
INDENIZATÓRIO E EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE
FAZER CONTRAPROPAGANDA, BEM COMO A MULTA MONITÓRIA
PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS
- OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. E DA SOUZA CRUZ S/A - E
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.
1. DO RECURSO ESPECIAL DA OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA.
(...)
1.4. Os fatos que ensejaram a presente demanda ocorreram
anteriormente à edição e vigência da Lei n° 10.167/2000 que proibiu, de
forma definitiva, propaganda de cigarro por rádio e televisão. Com efeito,
quando da veiculação da propaganda vigorava a Lei n° 9.294/96, cuja
redação original restringia entre 21h00 e 06h00 a publicidade do produto.
O texto legal prescrevia, ainda, que a publicidade deveria ser ajustada a
princípios básicos, não podendo, portanto, ser dirigida a crianças ou
adolescentes nem conter a informação ou sugestão de que o produto
pudesse trazer bem-estar ou benefício à saúde dos seus consumidores. Isso
consta dos incisos II e VI do § 1º, art. 3º da referida lei.
1.5. O direito de informação está fundamentado em outros dois direitos,
um de natureza fundamental, qual seja, a dignidade da pessoa humana,
e outro, de cunho consumerista, que é o direito de escolha consciente.
Dessa forma, a teor dos artigos 9º e 31 do CDC, todo consumidor deve
ser informado de forma "ostensiva e adequadamente a respeito da
nocividade ou periculosidade do produto".
1.5.1. A teor dos artigos 36 e 37 do CDC, nítida a ilicitude da propaganda
veiculada. A uma, porque feriu o princípio da identificação da publicidade.
A duas, porque revelou-se enganosa, induzindo o consumidor a erro

porquanto se adotasse a conduta indicada pela publicidade, independente
das conseqüências, teria condições de obter sucesso em sua vida.
(...)
1.5.3. Em razão da inexistência de uma mensagem clara, direta que
pudesse conferir ao consumidor a sua identificação imediata (no
momento da exposição) e fácil (sem esforço ou capacitação técnica),
reputa-se que a publicidade ora em debate, de fato, malferiu a
redação do art 36, do CDC e, portanto, cabível e devida a reparação dos
danos morais coletivos.
(...)
1.6.1. Atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, deve-se tanto
quanto possível, procurar recompor o dano efetivo provocado pela ação
ilícita, sem desprezar a capacidade econômica do pagador e as
necessidades do seu destinatário, que, no caso, é toda sociedade, faz-se
mister, portanto, a redução da indenização por danos morais coletivos ao
valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), devidamente corrigidos.
2.1.2. Do dano moral coletivo. Cabimento. Jurisprudência do STJ. Inegável a
incidência da tese concernente à possibilidade de condenação por dano
moral coletivo, mormente tratando-se, como se trata, de ação civil pública.
Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1526946/RN, Rel. Min. Humberto

Martins, DJe de 13/11/2015; Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
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16/03/2015; REsp 1291213/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de
25/09/2012; REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012.
(...)
4. Recurso especial da OGILVY Brasil Comunicação Ltda e da Souza Cruz
S/A parcialmente providos e desprovido o recurso especial do Ministério

Público do Distrito Federal e Territórios. (REsp 1.101.949/DF, Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10.05.2016, DJe
30.05.2016)
--------------------------------------------------------------
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL. HIPERVULNERÁVEL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. CONFECÇÃO NO MÉTODO BRAILLE.
NECESSIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO PLENA E ADEQUADA.
EFEITOS DA SENTENÇA. TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS STRICTO SENSU. SENTENÇA QUE PRODUZ EFEITOS EM
RELAÇÃO A TODOS OS CONSUMIDORES PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA VISUAL QUE ESTABELECERAM OU VENHAM A
FIRMAR RELAÇÃO CONTRATUAL COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
DEMANDADA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. INDIVISIBILIDADE
DO DIREITO TUTELADO. DANO MORAL COLETIVO.
INOCORRÊNCIA.
1. Na ação coletiva ajuizada por associação em defesa de interesses difusos
e coletivos stricto sensu , em que toda uma coletividade de deficientes

visuais será beneficiada pelo provimento jurisdicional, inclusive com eficácia
prospectiva, revela-se a natureza transindividual da discussão e a

atuação da entidade no campo da substituição processual, o que afasta a
necessidade de identificação dos seus associados.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece entre os direitos básicos
do consumidor, o de ter a informação adequada e clara sobre os diferentes

produtos e serviços (CDC, art. 6°, III) e, na oferta, que as informações sejam
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa (art. 31),
devendo as cláusulas contratuais ser redigidas de maneira clara e
compreensível (arts. 46 e 54, § 3°).
3. A efetividade do conteúdo da informação deve ser analisada a partir
da situação em concreto, examinando-se qual será substancialmente
o conhecimento imprescindível e como se poderá atingir o destinatário
específico daquele produto ou serviço, de modo que a transmissão da
informação seja adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos da
boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito à contraparte.
4. O método Braille é oficial e obrigatório no território nacional para uso na
escrita e leitura dos deficientes visuais e a sua não utilização, durante todo
o ajuste bancário, impede o referido consumidor hipervulnerável de
exercer, em igualdade de condições, os direitos básicos,
consubstanciando, além de intolerável discriminação e evidente
violação aos deveres de informação adequada, vulneração à dignidade
humana da pessoa deficiente.
5. É cabível, em tese, por violação a direitos transindividuais, a
condenação por dano moral coletivo, como categoria autônoma de
dano, a qual não se relaciona necessariamente com aqueles
tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo
psíquico).
6. Na hipótese, apesar de a forma de linguagem, por meio da leitura do
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16/03/2015; REsp 1291213/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de
25/09/2012; REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012.
(...)
4. Recurso especial da OGILVY Brasil Comunicação Ltda e da Souza Cruz
S/A parcialmente providos e desprovido o recurso especial do Ministério

Público do Distrito Federal e Territórios. (REsp 1.101.949/DF, Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10.05.2016, DJe
30.05.2016)
--------------------------------------------------------------
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL. HIPERVULNERÁVEL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. CONFECÇÃO NO MÉTODO BRAILLE.
NECESSIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO PLENA E ADEQUADA.
EFEITOS DA SENTENÇA. TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS STRICTO SENSU. SENTENÇA QUE PRODUZ EFEITOS EM
RELAÇÃO A TODOS OS CONSUMIDORES PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA VISUAL QUE ESTABELECERAM OU VENHAM A
FIRMAR RELAÇÃO CONTRATUAL COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
DEMANDADA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. INDIVISIBILIDADE
DO DIREITO TUTELADO. DANO MORAL COLETIVO.
INOCORRÊNCIA.
1. Na ação coletiva ajuizada por associação em defesa de interesses difusos
e coletivos stricto sensu , em que toda uma coletividade de deficientes

visuais será beneficiada pelo provimento jurisdicional, inclusive com eficácia
prospectiva, revela-se a natureza transindividual da discussão e a

atuação da entidade no campo da substituição processual, o que afasta a
necessidade de identificação dos seus associados.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece entre os direitos básicos
do consumidor, o de ter a informação adequada e clara sobre os diferentes

produtos e serviços (CDC, art. 6°, III) e, na oferta, que as informações sejam
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa (art. 31),
devendo as cláusulas contratuais ser redigidas de maneira clara e
compreensível (arts. 46 e 54, § 3°).
3. A efetividade do conteúdo da informação deve ser analisada a partir
da situação em concreto, examinando-se qual será substancialmente
o conhecimento imprescindível e como se poderá atingir o destinatário
específico daquele produto ou serviço, de modo que a transmissão da
informação seja adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos da
boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito à contraparte.
4. O método Braille é oficial e obrigatório no território nacional para uso na
escrita e leitura dos deficientes visuais e a sua não utilização, durante todo
o ajuste bancário, impede o referido consumidor hipervulnerável de
exercer, em igualdade de condições, os direitos básicos,
consubstanciando, além de intolerável discriminação e evidente
violação aos deveres de informação adequada, vulneração à dignidade
humana da pessoa deficiente.
5. É cabível, em tese, por violação a direitos transindividuais, a
condenação por dano moral coletivo, como categoria autônoma de
dano, a qual não se relaciona necessariamente com aqueles
tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo
psíquico).
6. Na hipótese, apesar de a forma de linguagem, por meio da leitura do
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contrato, não ser apta a exaurir a informação clara e adequada, não
decorreram outras consequências lesivas além daquelas
experimentadas por quem, concretamente, teve o tratamento embaraçado ou

por aquele que se sentiu pessoalmente constrangido ou discriminado,
haja vista que a instituição financeira seguiu as diretrizes emanadas pelo

próprio Estado, conforme Resolução n. 2.878/2001 do Bacen.
(...)
9. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1.349.188/RJ, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.05.2016,
DJe 22.06.2016)
----------------------------------------------------------------
RECURSOS ESPECIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS.
AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS
COLETIVOS. CABIMENTO. RAMIRES TOSATTI JÚNIOR. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 535 DO CPC. DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AOS SÓCIOS
QUE EXERCEM CARGO DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recurso interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais.
(...)
1.2. Estão presentes os requisitos para a concessão do dano moral
coletivo, já que, na espécie, restou demonstrada a prática de
ilegalidade perpetrada pelo Grupo empresarial, a qual afeta não
apenas a pessoa do investidor (indivíduo), mas todas as demais
pessoas (coletividade) que na empresa depositaram sua confiança e
vislumbraram a rentabilidade do negócio.
1.3. Diante das nuances que se apresentam no caso em comento,
estar-se-ia adequado à função do dano moral coletivo fixar a quantia de R$
100.000,00 (cem mil reais) a ser revertida ao fundo constante do artigo 13 da
Lei n. 7.347/85.
2. Recurso interposto por Ramires Tosatti Júnior.
(...)
3. Recursos parcialmente providos. (REsp 1.250.582/MG, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2016, DJe
31.05.2016)

No âmbito do direito público, destacam-se os seguintes precedentes, todos
vislumbrando o dano moral coletivo como uma categoria autônoma de dano, para cujo
reconhecimento não se fazem necessárias indagações acerca de dor psíquica,
sofrimento ou outros atributos próprios do dano individual:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 458, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. VENDA DE COMBUSTÍVEL
ADULTERADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
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contrato, não ser apta a exaurir a informação clara e adequada, não
decorreram outras consequências lesivas além daquelas
experimentadas por quem, concretamente, teve o tratamento embaraçado ou

por aquele que se sentiu pessoalmente constrangido ou discriminado,
haja vista que a instituição financeira seguiu as diretrizes emanadas pelo

próprio Estado, conforme Resolução n. 2.878/2001 do Bacen.
(...)
9. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1.349.188/RJ, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.05.2016,
DJe 22.06.2016)
----------------------------------------------------------------
RECURSOS ESPECIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS.
AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS
COLETIVOS. CABIMENTO. RAMIRES TOSATTI JÚNIOR. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 535 DO CPC. DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AOS SÓCIOS
QUE EXERCEM CARGO DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DA
SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recurso interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais.
(...)
1.2. Estão presentes os requisitos para a concessão do dano moral
coletivo, já que, na espécie, restou demonstrada a prática de
ilegalidade perpetrada pelo Grupo empresarial, a qual afeta não
apenas a pessoa do investidor (indivíduo), mas todas as demais
pessoas (coletividade) que na empresa depositaram sua confiança e
vislumbraram a rentabilidade do negócio.
1.3. Diante das nuances que se apresentam no caso em comento,
estar-se-ia adequado à função do dano moral coletivo fixar a quantia de R$
100.000,00 (cem mil reais) a ser revertida ao fundo constante do artigo 13 da
Lei n. 7.347/85.
2. Recurso interposto por Ramires Tosatti Júnior.
(...)
3. Recursos parcialmente providos. (REsp 1.250.582/MG, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2016, DJe
31.05.2016)

No âmbito do direito público, destacam-se os seguintes precedentes, todos
vislumbrando o dano moral coletivo como uma categoria autônoma de dano, para cujo
reconhecimento não se fazem necessárias indagações acerca de dor psíquica,
sofrimento ou outros atributos próprios do dano individual:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 458, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. VENDA DE COMBUSTÍVEL
ADULTERADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
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II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal, objetivando a condenação da empresa ré em medidas de reparação
por danos decorrentes da venda de combustível adulterado.
(...)
IV. Da leitura da exordial e das circunstâncias identificadas pela Instância de
origem, ressaem nítidos a abrangência e o alcance social dos fatos narrados
na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, para defender
os interesses da coletividade, a teor do art. 81 do Código de Defesa do
Consumidor.
V. A necessidade de correção das lesões às relações de consumo
transcende os interesses individuais dos consumidores, havendo
interesse público na prevenção da reincidência da conduta lesiva por
parte da empresa ré, ora agravada, exsurgindo o direito da coletividade
a danos morais coletivos. Com efeito, patente a configuração, no caso
concreto, do dano moral coletivo, consistente na ofensa ao sentimento
da coletividade, caracterizado pela espoliação sofrida pelos
consumidores locais, gravemente maculados em sua vulnerabilidade,
diante da comercialização de combustível adulterado.
VI. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
desta Corte, consolidada no sentido de ser possível a condenação por danos
morais coletivos, em sede de Ação Civil Pública, eis que "a possibilidade de
indenização por dano moral está prevista no art. 5º, inciso V, da Constituição
Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. A evolução da
sociedade e da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência a entender
que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo,
não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.
O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é,
a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma
sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não
apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade,
pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera
extrapatrimonial de uma pessoa". (STJ, REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2014).
(...)
VII. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
sedimentada nesta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada que,
com fundamento na Súmula 83 do STJ, obstou o processamento do Recurso
Especial.
VIII. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1.529.892/RS, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
27.09.2016, DJe 13.10.2016)
--------------------------------------------------------------------
PROCESSO COLETIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JOGOS
DE AZAR. BINGOS, CAÇA-NÍQUEIS E AFINS. SÚMULA VINCULANTE
2/STF. VEDAÇÃO PELA LEI 9.981/2000. INEXISTÊNCIA, POR ORA, DE
LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZE A ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL COLETIVO. CABIMENTO.
1. Na origem, o Ministério Público Federal e a União promoveram ação civil
pública contra casas de bingos, caça-níqueis e demais jogos de azar,
pleiteando a condenação em obrigações de fazer e não fazer atinentes à
interdição da atividade, além de indenização por dano moral coletivo a ser
revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido relativo às
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II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal, objetivando a condenação da empresa ré em medidas de reparação
por danos decorrentes da venda de combustível adulterado.
(...)
IV. Da leitura da exordial e das circunstâncias identificadas pela Instância de
origem, ressaem nítidos a abrangência e o alcance social dos fatos narrados
na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, para defender
os interesses da coletividade, a teor do art. 81 do Código de Defesa do
Consumidor.
V. A necessidade de correção das lesões às relações de consumo
transcende os interesses individuais dos consumidores, havendo
interesse público na prevenção da reincidência da conduta lesiva por
parte da empresa ré, ora agravada, exsurgindo o direito da coletividade
a danos morais coletivos. Com efeito, patente a configuração, no caso
concreto, do dano moral coletivo, consistente na ofensa ao sentimento
da coletividade, caracterizado pela espoliação sofrida pelos
consumidores locais, gravemente maculados em sua vulnerabilidade,
diante da comercialização de combustível adulterado.
VI. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
desta Corte, consolidada no sentido de ser possível a condenação por danos
morais coletivos, em sede de Ação Civil Pública, eis que "a possibilidade de
indenização por dano moral está prevista no art. 5º, inciso V, da Constituição
Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. A evolução da
sociedade e da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência a entender
que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo,
não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.
O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é,
a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma
sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não
apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade,
pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera
extrapatrimonial de uma pessoa". (STJ, REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2014).
(...)
VII. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
sedimentada nesta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada que,
com fundamento na Súmula 83 do STJ, obstou o processamento do Recurso
Especial.
VIII. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1.529.892/RS, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
27.09.2016, DJe 13.10.2016)
--------------------------------------------------------------------
PROCESSO COLETIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JOGOS
DE AZAR. BINGOS, CAÇA-NÍQUEIS E AFINS. SÚMULA VINCULANTE
2/STF. VEDAÇÃO PELA LEI 9.981/2000. INEXISTÊNCIA, POR ORA, DE
LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZE A ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL COLETIVO. CABIMENTO.
1. Na origem, o Ministério Público Federal e a União promoveram ação civil
pública contra casas de bingos, caça-níqueis e demais jogos de azar,
pleiteando a condenação em obrigações de fazer e não fazer atinentes à
interdição da atividade, além de indenização por dano moral coletivo a ser
revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
2. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido relativo às
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interdições, bem como apontou os efeitos dos jogos ilegais não só para o
consumidor como também para a família, a coletividade, a economia e a
saúde pública, também condenou as rés à indenização por dano moral
coletivo, a ser apurada na fase de liquidação, sob o parâmetro de 20% da
média arrecadada a partir da expiração das autorizações a elas concedidas
até a efetiva interdição das atividades. O Tribunal de origem, em agravo
regimental, reformou a sentença de primeiro grau para afastar a condenação
das rés ao pagamento de dano moral coletivo.
3. É competência privativa da União legislar sobre sistemas de consórcios e
sorteios. Nesse sentido, a Súmula Vinculante 2 considera "inconstitucional a
lei ou ato normativo Estadual ou Distrital que disponha sobre sistemas de
consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias" (STF, DJe 31, de 6/6/2007).
4. A exploração de casas de bingo chegou a ser permitida pela Lei
9.615/1998 (arts. 59 a 81), mas tais dispositivos legais foram revogados pela
Lei 9.981/2000, a partir de 31/12/2001, "respeitando-se as autorizações que
estiverem em vigor até a data da sua expiração" (art. 2º). A União detém a
exploração direta de loterias federais ("jogos autorizados") e o Decreto
50.954/1961 incumbe a administração das loterias federais à Caixa
Econômica Federal. Portanto, enquanto não sobrevier legislação que a
autorize, a exploração comercial de jogos de bingo e de demais jogos de azar
não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio vigente.
5. Quando os interesses e direitos individuais coletivamente considerados
trazem repercussão social apta a transpor as pretensões particulares,
autoriza-se sua tutela pela via coletiva (arts. 81 e 82 do CDC).
6. O art. 6º do CDC traz como direitos básicos do consumidor: "(...) I - a
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos; (...) VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos
com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica,
administrativa e técnica aos necessitados".
7. A responsabilidade civil é objetiva, respondendo os réus,
"independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores" (art. 12, caput, do CDC).
8. O dano moral coletivo prescinde da comprovação de dor, de
sofrimento e de abalo psicológico, pois tal comprovação, embora
possível na esfera individual, torna-se inaplicável quando se cuida de
interesses difusos e coletivos. Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015; REsp
1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe
26/02/2010.
Recurso especial interposto pelo Parquet foi conhecido e provido para
restabelecer a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano
moral coletivo, na forma fixada pela sentença de primeiro grau. (REsp
1.509.923/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 06.10.2015, DJe 22.10.2015)
----------------------------------------------------------------------
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA.
OPERADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL. LEI N. 9.472/97.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO. PONTOS DE ATENDIMENTO PESSOAL
AOS USUÁRIOS PARA FINS DE RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE
PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INSTALAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA
CONCESSIONÁRIA. DIREITO DOS USUÁRIOS AO SERVIÇO DE
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ATENDIMENTO ADEQUADO E EFICIENTE. INSUFICIÊNCIA DO SISTEMA
DE "CALL CENTER". DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial em que se discute obrigação de fazer decorrente de
má-prestação de serviço de telefonia e indenização por danos morais
coletivos.
(...)
4. A prestação de serviços de telefonia, segundo entendimento pacificado
desta Corte Superior, submete-se ao regime de Direito Público, seguindo as
diretrizes das Leis 9.472/1997 e 8.987/1995. Nesse sentido: REsp
976.836/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 05/10/2010.
(...)
6. Reconhece-se que não é nenhum atentado aos interesses dos
consumidores que pode acarretar dano moral difuso, que dê azo à
responsabilidade civil. De fato, nem todo ato ilícito se revela como
afronta aos valores de uma comunidade. Nessa medida, é preciso que o
fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da
tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros
sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem
extrapatrimonial coletiva.
7. A prática de reiterado descumprimento das normas de proteção ao
consumidor por parte de operadora de telefonia é capaz de romper com
os limites da tolerância. No momento em que se oferece serviço público
deficiente e insatisfatório de forma repetida, realiza-se prática comercial
apta a causar sensação de repulsa coletiva a ato intolerável.
(...)
Recurso especial improvido. (REsp 1.408.397/CE, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01.09/2015, DJe
14/09/2015)

De fato, o próprio ordenamento jurídico prevê, expressamente, ações de
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados a bens e direitos de diversas
categorias, como meio ambiente, consumidor, patrimônio público, histórico e urbanístico
ou honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos (artigo 1º da Lei
7.347/1985). Por outro lado, como anteriormente afirmado, constitui direito do
consumidor, entre outros, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos ou difusos (artigo 6º, inciso VI, CDC).

A bem da verdade, a jurisprudência reconhece até o dano moral da pessoa
jurídica (Súmula 227/STJ), sem se apegar minimamente a questões relacionadas a dor
ou sofrimento psíquico. Tal reconhecimento, como se pode inferir, constitui solução
pragmática à recomposição de danos de ordem material de difícil liquidação - em regra,
microdanos - potencialmente resultantes do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica
(TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Tomo I. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2004).

Nesse passo, parece muito mais palpável do que o dano moral da pessoa
jurídica a existência de dano moral coletivo na hipótese de lesão a bens ou direitos
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pertencentes a uma coletividade de pessoas naturais, embora indeterminadas ou mesmo
indetermináveis, notadamente em relação ao meio ambiente ou a direitos do consumidor.

Nesse sentido, como observa autorizada doutrina, no que concerne ao dano
moral coletivo,

(...) sua configuração independe de qualquer afetação ou abalo à
integridade psicofísica da coletividade e, ainda, que a categoria não
se confunde com a indenização por dano moral decorrente de tutela
de direito individual homogêneo. A condenação judicial por dano moral
coletivo é sanção pecuniária, com caráter eminentemente punitivo, em
face de ofensa a direitos coletivos ou difusos nas mais diversas áreas
(consumidor, meio ambiente, ordem urbanística etc.).

A indefinição doutrinária e jurisprudencial concernente à matéria decorre
da absoluta impropriedade da denominação dano moral coletivo, a qual traz
consigo - indevidamente - discussões relativas à própria concepção do dano
moral no seu aspecto individual.

(...)
O objetivo da lei, ao permitir expressamente a imposição de sanção

pecuniária pelo Judiciário, a ser revertida a fundos nacional e estadual
(art. 13 da Lei 7.347/85), foi basicamente de reprimir a conduta daquele
que ofende direitos coletivos e difusos. Como resultado necessário
dessa atividade repressiva jurisdicional surgem os efeitos - a função
do instituto - almejados pela lei: prevenir a ofensa a direitos
transindividuais, considerando seu caráter extrapatrimonial e
inerente relevância social.

A compreensão acertada do dano moral coletivo vincula-se
naturalmente aos direitos metaindividuais e aos respectivos instrumentos
de tutela. Requer, ademais, análise funcional do instituto, o qual é
multifacetado, ora se aproximando de elementos e noções de
responsabilidade civil nas relações privadas, ora aproveitando-se de
perspectiva própria do direito penal.

Assim a referência a tópicos da responsabilidade civil nas relações
privadas individuais possui, antes de qualquer outro, o objetivo de demonstrar
que nem todos os seus elementos podem legitimamente ser transportados
para uma adequada definição do dano moral coletivo. De outro lado, o
objetivo preventivo-repressivo do direito penal conforma-se mais com o
interesse social que está agregado aos direitos difusos e coletivos. (BESSA,
Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo. Revista da EMERJ, vol. 10, n.
40, 2007, p. 247-248)

No mesmo diapasão, destaca-se excerto doutrinário sobre a caracterização
do dano extrapatrimonial coletivo quando da ocorrência de injusta lesão a valores
jurídicos fundamentais próprios das coletividades, independentemente da constatação de
concretos efeitos negativos advindos da conduta ilícita:

É acertado dizer que certas condutas antijurídicas atingem injustamente
interesses de relevância social titularizados por certas coletividades, de
maneira suficiente a produzir a reação do sistema jurídico quanto à repressão
e sancionamento de tais atos.

Saliente-se, por oportuno, que, mesmo não detendo personalidade - nos
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pertencentes a uma coletividade de pessoas naturais, embora indeterminadas ou mesmo
indetermináveis, notadamente em relação ao meio ambiente ou a direitos do consumidor.

Nesse sentido, como observa autorizada doutrina, no que concerne ao dano
moral coletivo,

(...) sua configuração independe de qualquer afetação ou abalo à
integridade psicofísica da coletividade e, ainda, que a categoria não
se confunde com a indenização por dano moral decorrente de tutela
de direito individual homogêneo. A condenação judicial por dano moral
coletivo é sanção pecuniária, com caráter eminentemente punitivo, em
face de ofensa a direitos coletivos ou difusos nas mais diversas áreas
(consumidor, meio ambiente, ordem urbanística etc.).

A indefinição doutrinária e jurisprudencial concernente à matéria decorre
da absoluta impropriedade da denominação dano moral coletivo, a qual traz
consigo - indevidamente - discussões relativas à própria concepção do dano
moral no seu aspecto individual.

(...)
O objetivo da lei, ao permitir expressamente a imposição de sanção

pecuniária pelo Judiciário, a ser revertida a fundos nacional e estadual
(art. 13 da Lei 7.347/85), foi basicamente de reprimir a conduta daquele
que ofende direitos coletivos e difusos. Como resultado necessário
dessa atividade repressiva jurisdicional surgem os efeitos - a função
do instituto - almejados pela lei: prevenir a ofensa a direitos
transindividuais, considerando seu caráter extrapatrimonial e
inerente relevância social.

A compreensão acertada do dano moral coletivo vincula-se
naturalmente aos direitos metaindividuais e aos respectivos instrumentos
de tutela. Requer, ademais, análise funcional do instituto, o qual é
multifacetado, ora se aproximando de elementos e noções de
responsabilidade civil nas relações privadas, ora aproveitando-se de
perspectiva própria do direito penal.

Assim a referência a tópicos da responsabilidade civil nas relações
privadas individuais possui, antes de qualquer outro, o objetivo de demonstrar
que nem todos os seus elementos podem legitimamente ser transportados
para uma adequada definição do dano moral coletivo. De outro lado, o
objetivo preventivo-repressivo do direito penal conforma-se mais com o
interesse social que está agregado aos direitos difusos e coletivos. (BESSA,
Leonardo Roscoe. Dano moral coletivo. Revista da EMERJ, vol. 10, n.
40, 2007, p. 247-248)

No mesmo diapasão, destaca-se excerto doutrinário sobre a caracterização
do dano extrapatrimonial coletivo quando da ocorrência de injusta lesão a valores
jurídicos fundamentais próprios das coletividades, independentemente da constatação de
concretos efeitos negativos advindos da conduta ilícita:

É acertado dizer que certas condutas antijurídicas atingem injustamente
interesses de relevância social titularizados por certas coletividades, de
maneira suficiente a produzir a reação do sistema jurídico quanto à repressão
e sancionamento de tais atos.

Saliente-se, por oportuno, que, mesmo não detendo personalidade - nos
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moldes clássicos concebidos pela teoria do Direito -, as coletividades de
pessoas possuem valores e um patrimônio ideal que gozam de proteção no
âmbito do sistema jurídico.

(...)
É o que se verifica, por exemplo, conforme antes externado, em relação

ao direito à preservação do meio ambiente sadio, à conservação do
patrimônio histórico e cultural, à garantia da moralidade pública, ao equilíbrio
e equidade nas relações de consumo, à transparência e à honestidade nas
manifestações publicitárias, à justiça e boa-fé nas relações de trabalho, à
não-discriminação das minorias, ao respeito às diferenças de gênero, raça e
religião, à consideração e proteção aos grupos de pessoas portadoras de
deficiência, de crianças e adolescentes e de idosos.

Esses destacados interesses, protegidos pelo ordenamento jurídico,
inegavelmente, inserem-se na órbita dos valores extrapatrimoniais
reconhecidos a uma coletividade. E, sendo assim, qualquer lesão injusta a
eles infligida, dada a sua induvidosa relevância social, faz desencadear a
reação do ordenamento jurídico, no plano da responsabilização, mediante a
forma específica de reparação do dano observado.

(...)
Afirma-se, então, que o reconhecimento do dano moral coletivo e da

imperiosidade da sua adequada reparação traduz a mais importante vertente
evolutiva, na atualidade, do sistema de responsabilidade civil, em seus
contínuos desdobramentos, a significar a extensão do dano a uma órbita
coletiva de direitos, de essência tipicamente extrapatrimonial, não
subordinada à esfera subjetiva do sofrimento ou da dor individual. São
direitos que traduzem valores jurídicos fundamentais da coletividade e que
refletem, no horizonte social, o largo alcance da dignidade dos seus
membros.

(...)
Resta evidente, com efeito, que, toda vez em que se vislumbrar o

ferimento a interesse não-patrimonial, do qual titular uma determinada
coletividade (em maior ou menor extensão), configurar-se-á dano passível de
reparação, sob a forma adequada a esta realidade jurídica peculiar aos
direitos transindividuais, que se traduz em uma condenação pecuniária
arbitrada judicialmente, reversível a um fundo específico, com o objetivo de
reconstituição dos bens lesados , (...).

É bem verdade, anote-se, que, nesses casos de danos coletivos, não
se pode ignorar a recorrente presença de efeitos negativos que o ato
lesivo porventura venha a produzir, em relação a determinadas
coletividades de pessoas atingidas, apreendidos em dimensão
subjetiva, como a repulsa, o abalo psíquico ou a consternação, entre
outras reações.

Todavia, é de absoluta importância ressaltar que a caracterização do
dano moral coletivo não se vincula nem se condiciona diretamente à
observação ou demonstração efetiva de tais efeitos negativos, visto que
constituem eles, quando perceptíveis coletivamente, mera
consequência do dano produzido pela conduta do agente, não se
apresentando, evidentemente, como pressuposto para a sua
configuração.

(...)
(...) reafirma-se, a compreensão do dano moral coletivo não se

conjuga diretamente com a ideia de demonstração de elementos como
perturbação, aflição ou transtorno coletivo. Firma-se, sim,
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moldes clássicos concebidos pela teoria do Direito -, as coletividades de
pessoas possuem valores e um patrimônio ideal que gozam de proteção no
âmbito do sistema jurídico.

(...)
É o que se verifica, por exemplo, conforme antes externado, em relação

ao direito à preservação do meio ambiente sadio, à conservação do
patrimônio histórico e cultural, à garantia da moralidade pública, ao equilíbrio
e equidade nas relações de consumo, à transparência e à honestidade nas
manifestações publicitárias, à justiça e boa-fé nas relações de trabalho, à
não-discriminação das minorias, ao respeito às diferenças de gênero, raça e
religião, à consideração e proteção aos grupos de pessoas portadoras de
deficiência, de crianças e adolescentes e de idosos.

Esses destacados interesses, protegidos pelo ordenamento jurídico,
inegavelmente, inserem-se na órbita dos valores extrapatrimoniais
reconhecidos a uma coletividade. E, sendo assim, qualquer lesão injusta a
eles infligida, dada a sua induvidosa relevância social, faz desencadear a
reação do ordenamento jurídico, no plano da responsabilização, mediante a
forma específica de reparação do dano observado.

(...)
Afirma-se, então, que o reconhecimento do dano moral coletivo e da

imperiosidade da sua adequada reparação traduz a mais importante vertente
evolutiva, na atualidade, do sistema de responsabilidade civil, em seus
contínuos desdobramentos, a significar a extensão do dano a uma órbita
coletiva de direitos, de essência tipicamente extrapatrimonial, não
subordinada à esfera subjetiva do sofrimento ou da dor individual. São
direitos que traduzem valores jurídicos fundamentais da coletividade e que
refletem, no horizonte social, o largo alcance da dignidade dos seus
membros.

(...)
Resta evidente, com efeito, que, toda vez em que se vislumbrar o

ferimento a interesse não-patrimonial, do qual titular uma determinada
coletividade (em maior ou menor extensão), configurar-se-á dano passível de
reparação, sob a forma adequada a esta realidade jurídica peculiar aos
direitos transindividuais, que se traduz em uma condenação pecuniária
arbitrada judicialmente, reversível a um fundo específico, com o objetivo de
reconstituição dos bens lesados , (...).

É bem verdade, anote-se, que, nesses casos de danos coletivos, não
se pode ignorar a recorrente presença de efeitos negativos que o ato
lesivo porventura venha a produzir, em relação a determinadas
coletividades de pessoas atingidas, apreendidos em dimensão
subjetiva, como a repulsa, o abalo psíquico ou a consternação, entre
outras reações.

Todavia, é de absoluta importância ressaltar que a caracterização do
dano moral coletivo não se vincula nem se condiciona diretamente à
observação ou demonstração efetiva de tais efeitos negativos, visto que
constituem eles, quando perceptíveis coletivamente, mera
consequência do dano produzido pela conduta do agente, não se
apresentando, evidentemente, como pressuposto para a sua
configuração.

(...)
(...) reafirma-se, a compreensão do dano moral coletivo não se

conjuga diretamente com a ideia de demonstração de elementos como
perturbação, aflição ou transtorno coletivo. Firma-se, sim,
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objetivamente, dizendo respeito ao fato que reflete uma violação
intolerável de direitos coletivos e difusos, cuja essência é tipicamente
extrapatrimonial. Essa violação, não podendo ser tolerada em uma
sistema de justiça social ínsito ao regime democrático, rendeu ensejo à
previsão, no ordenamento jurídico, do meio e da forma necessários e
adequados a proporcionar uma reparação devida, de maneira a
sancionar o ofensor e inibir condutas ofensivas a tais direitos
transindividuais, pela relevância social da sua proteção.

Nessa linha de raciocínio, faz-se imperioso salientar que o dano
decorrente da conduta antijurídica, que lesa a esfera de interesses da
coletividade, deve apresentar-se com real significância, ou seja, de
maneira a afetar inescusável e intoleravelmente valores e interesses
coletivos fundamentais.

Também é importante esclarecer-se que a observação do dano moral
coletivo pode decorrer da identificação ou visualização de um padrão de
conduta da parte, com evidente alcance potencial lesivo à coletividade,
em um universo de afetação difusa. Explica-se: ainda que, em
determinado caso concreto, apenas imediatamente se observe que a
conduta ilícita afete, de forma direta, somente uma ou mesmo pouca
pessoas, nestas situações importa volver-se o olhar para a conduta do
ofensor, como um standard comportamental, verificando-se que, a
princípio vista apenas sob o ângulo individual, a violação perpetrada
enseja repercussão coletiva, exatamente por atingir, indistintamente,
bens e valores de toda uma coletividade de pessoas.

Assim, uma conduta eivada de grave ilicitude, a demonstrar uma linha de
procedimento adotado de molde a ser reproduzido, independente do número
de pessoas atingidas pela lesão, concretamente, em certo período, insere-se
em um plano muito mais abrangente de alcance jurídico, a exigir necessária
consideração para efeito de proteção e sancionamento, no âmbito da tutela
de natureza coletiva.

É equivocado, portanto, nesta seara, valer-se de critério míope pautado
simplesmente na verificação do quantitativo de pessoas atingidas, de
maneira imediata, para eventual caracterização do dano moral coletivo e sua
reparação. Posta-se, em realce, em tais hipóteses, que o sujeito passivo da
violação é a coletividade, de maneira a ensejar a reparação devida pela
prática da conduta ilícita.

(...) (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed.
São Paulo: LTr, 2007, p. 127/131)

Diante desse quadro jurisprudencial e doutrinário, sobressai a concepção
objetiva do dano moral coletivo, vale dizer, "a observação direta de lesão intolerável a
direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se,
pois, a sua configuração da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento
referido a efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venham a ser
eventualmente apreendidos no plano coletivo (sentimento de desapreço; diminuição da
estima; sensação de desvalor, de repulsa, de inferioridade, de menosprezo, etc.)"
(MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Op. cit., p. 136).

Assim, conclui-se que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa , ou seja,
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objetivamente, dizendo respeito ao fato que reflete uma violação
intolerável de direitos coletivos e difusos, cuja essência é tipicamente
extrapatrimonial. Essa violação, não podendo ser tolerada em uma
sistema de justiça social ínsito ao regime democrático, rendeu ensejo à
previsão, no ordenamento jurídico, do meio e da forma necessários e
adequados a proporcionar uma reparação devida, de maneira a
sancionar o ofensor e inibir condutas ofensivas a tais direitos
transindividuais, pela relevância social da sua proteção.

Nessa linha de raciocínio, faz-se imperioso salientar que o dano
decorrente da conduta antijurídica, que lesa a esfera de interesses da
coletividade, deve apresentar-se com real significância, ou seja, de
maneira a afetar inescusável e intoleravelmente valores e interesses
coletivos fundamentais.

Também é importante esclarecer-se que a observação do dano moral
coletivo pode decorrer da identificação ou visualização de um padrão de
conduta da parte, com evidente alcance potencial lesivo à coletividade,
em um universo de afetação difusa. Explica-se: ainda que, em
determinado caso concreto, apenas imediatamente se observe que a
conduta ilícita afete, de forma direta, somente uma ou mesmo pouca
pessoas, nestas situações importa volver-se o olhar para a conduta do
ofensor, como um standard comportamental, verificando-se que, a
princípio vista apenas sob o ângulo individual, a violação perpetrada
enseja repercussão coletiva, exatamente por atingir, indistintamente,
bens e valores de toda uma coletividade de pessoas.

Assim, uma conduta eivada de grave ilicitude, a demonstrar uma linha de
procedimento adotado de molde a ser reproduzido, independente do número
de pessoas atingidas pela lesão, concretamente, em certo período, insere-se
em um plano muito mais abrangente de alcance jurídico, a exigir necessária
consideração para efeito de proteção e sancionamento, no âmbito da tutela
de natureza coletiva.

É equivocado, portanto, nesta seara, valer-se de critério míope pautado
simplesmente na verificação do quantitativo de pessoas atingidas, de
maneira imediata, para eventual caracterização do dano moral coletivo e sua
reparação. Posta-se, em realce, em tais hipóteses, que o sujeito passivo da
violação é a coletividade, de maneira a ensejar a reparação devida pela
prática da conduta ilícita.

(...) (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed.
São Paulo: LTr, 2007, p. 127/131)

Diante desse quadro jurisprudencial e doutrinário, sobressai a concepção
objetiva do dano moral coletivo, vale dizer, "a observação direta de lesão intolerável a
direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se,
pois, a sua configuração da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento
referido a efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venham a ser
eventualmente apreendidos no plano coletivo (sentimento de desapreço; diminuição da
estima; sensação de desvalor, de repulsa, de inferioridade, de menosprezo, etc.)"
(MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Op. cit., p. 136).

Assim, conclui-se que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa , ou seja,
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sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de
maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade,
revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo
moral.

5. No caso concreto, destaca-se que o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso ajuizou ação civil pública em face de revendedor de combustível automotivo, que,
em 21.01.2004, fora autuado pela Agência Nacional de Petróleo, pela inobservância da
regra sobre identificação da origem do produto, disposta no artigo 11 da Portaria ANP
116/2000, verbis :

Art. 11. O revendedor varejista deverá informar ao consumidor, de forma
clara e ostensiva, a origem do combustível automotivo comercializado.

§ 1º. O revendedor varejista poderá optar por exibir ou não a marca
comercial do distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo,
álcool combustível e outros combustíveis automotivos.

§ 2º. Caso o revendedor varejista opte por exibir a marca comercial do
distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool
combustível e outros combustíveis automotivos, deverá vender somente
combustíveis fornecidos pelo distribuidor detentor da marca comercial
exibida.

§ 3º. Caso o revendedor varejista opte por não exibir a marca comercial do
distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool
combustível e outros combustíveis automotivos, deverá identificar, de forma
destacada e de fácil visualização, em cada bomba abastecedora, o
distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool
combustível e outros combustíveis automotivos fornecedor do respectivo
combustível.

(...) (redação original)

Em virtude de tal autuação, o parquet estadual imputou ao réu a prática da
conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca
comercial de uma distribuidora (Petrobrás - BR) e, não obstante, adquirir e revender
produtos de outras, o que se revelou incontroverso na origem.

Deveras, a conduta ilícita perpetrada pelo réu não se resumiu à infração
administrativa de conteúdo meramente técnico sem amparo em qualquer valor jurídico
fundamental.

Ao ostentar a marca de uma distribuidora e comercializar combustível
adquirido de outra, o revendedor expôs todos os consumidores à prática comercial ilícita
expressamente combatida pelo código consumerista, consoante se infere nos seus
artigos 30, 31 e 37, que versam sobre a oferta e a publicidade enganosa:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa,
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a
produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
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sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de
maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade,
revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo
moral.

5. No caso concreto, destaca-se que o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso ajuizou ação civil pública em face de revendedor de combustível automotivo, que,
em 21.01.2004, fora autuado pela Agência Nacional de Petróleo, pela inobservância da
regra sobre identificação da origem do produto, disposta no artigo 11 da Portaria ANP
116/2000, verbis :

Art. 11. O revendedor varejista deverá informar ao consumidor, de forma
clara e ostensiva, a origem do combustível automotivo comercializado.

§ 1º. O revendedor varejista poderá optar por exibir ou não a marca
comercial do distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo,
álcool combustível e outros combustíveis automotivos.

§ 2º. Caso o revendedor varejista opte por exibir a marca comercial do
distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool
combustível e outros combustíveis automotivos, deverá vender somente
combustíveis fornecidos pelo distribuidor detentor da marca comercial
exibida.

§ 3º. Caso o revendedor varejista opte por não exibir a marca comercial do
distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool
combustível e outros combustíveis automotivos, deverá identificar, de forma
destacada e de fácil visualização, em cada bomba abastecedora, o
distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool
combustível e outros combustíveis automotivos fornecedor do respectivo
combustível.

(...) (redação original)

Em virtude de tal autuação, o parquet estadual imputou ao réu a prática da
conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca
comercial de uma distribuidora (Petrobrás - BR) e, não obstante, adquirir e revender
produtos de outras, o que se revelou incontroverso na origem.

Deveras, a conduta ilícita perpetrada pelo réu não se resumiu à infração
administrativa de conteúdo meramente técnico sem amparo em qualquer valor jurídico
fundamental.

Ao ostentar a marca de uma distribuidora e comercializar combustível
adquirido de outra, o revendedor expôs todos os consumidores à prática comercial ilícita
expressamente combatida pelo código consumerista, consoante se infere nos seus
artigos 30, 31 e 37, que versam sobre a oferta e a publicidade enganosa:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa,
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a
produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
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--------------------------------------------------------------
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

(...)
---------------------------------------------------------------

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de

caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito
da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem,
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

(...)
§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão

quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

A relevância da transparência nas relações de consumo, observado o
princípio da boa-fé objetiva e o necessário equilíbrio entre consumidores e fornecedores,
reclama a inibição e repressão dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e
imposição de prejuízo à parte vulnerável.

Assim, no afã de resguardar os direitos básicos de informação adequada e
de livre escolha dos consumidores, protegendo-os, de forma efetiva, contra métodos
desleais e práticas comerciais abusivas, é que o Código de Defesa do Consumidor
procedeu à criminalização das condutas relacionadas à fraude em oferta e à publicidade
abusiva ou enganosa. Confira-se:

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante
sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança,
desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.
§ 2º Se o crime é culposo;
Pena. Detenção de um a seis meses ou multa.

-------------------------------------------------------------------
Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser

enganosa ou abusiva:
Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Parágrafo único. (Vetado).

Os objetos jurídicos tutelados em ambos os crimes (de publicidade
enganosa ou abusiva e de fraude em oferta) são os direitos do consumidor de livre
escolha e de informação adequada, considerada a relevância social da garantia do
respeito aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas
relações consumeristas. Importante destacar, outrossim, que a tipicidade das condutas
não reclama a efetiva indução do consumidor em erro, donde se extrai a evidente
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--------------------------------------------------------------
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

(...)
---------------------------------------------------------------

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de

caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito
da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem,
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

(...)
§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão

quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

A relevância da transparência nas relações de consumo, observado o
princípio da boa-fé objetiva e o necessário equilíbrio entre consumidores e fornecedores,
reclama a inibição e repressão dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e
imposição de prejuízo à parte vulnerável.

Assim, no afã de resguardar os direitos básicos de informação adequada e
de livre escolha dos consumidores, protegendo-os, de forma efetiva, contra métodos
desleais e práticas comerciais abusivas, é que o Código de Defesa do Consumidor
procedeu à criminalização das condutas relacionadas à fraude em oferta e à publicidade
abusiva ou enganosa. Confira-se:

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante
sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança,
desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.
§ 2º Se o crime é culposo;
Pena. Detenção de um a seis meses ou multa.

-------------------------------------------------------------------
Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser

enganosa ou abusiva:
Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
Parágrafo único. (Vetado).

Os objetos jurídicos tutelados em ambos os crimes (de publicidade
enganosa ou abusiva e de fraude em oferta) são os direitos do consumidor de livre
escolha e de informação adequada, considerada a relevância social da garantia do
respeito aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas
relações consumeristas. Importante destacar, outrossim, que a tipicidade das condutas
não reclama a efetiva indução do consumidor em erro, donde se extrai a evidente
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intolerabilidade da lesão ao direito transindividual da coletividade ludibriada, não
informada adequadamente ou exposta à oferta fraudulenta ou à publicidade enganosa ou
abusiva.

Ainda que assim não fosse, a conduta perpetrada pelo revendedor de
combustível no presente caso também se subsume, em tese, a outras figuras típicas
constantes no Código Penal (artigo 175), na Lei 8.137/90 (Define crimes contra a ordem
tributária, econômica e contra relações de consumo - artigo 7º, inciso VII) e na Lei
8.176/91 (Define crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema de Estoques de
Combustíveis - artigo 1º).

Nesse contexto, a meu juízo, a infidelidade de bandeira constitui prática
comercial intolerável, consubstanciando, além de infração administrativa, conduta
tipificada como crime à luz do código consumerista (entre outros), motivo pelo qual a
condenação do ofensor ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial coletivo
é medida de rigor, a fim de evitar a banalização do ato reprovável e inibir a ocorrência de
novas lesões à coletividade.

A intolerabilidade da conduta é extraída, outrossim, da constatada
recalcitrância do fornecedor que, ainda em 2007 (ano do ajuizamento da ação civil
pública), persistia com a conduta de desrespeito aos direitos de escolha e de adequada
informação do consumidor, ignorando o conteúdo valorativo da autuação levada a efeito
pela agência reguladora em 2004.

6. Reconhecido o cabimento do dano extrapatrimonial coletivo na espécie,
incumbe a esta Corte quantificá-lo, aplicando o direito à espécie, ex vi do disposto no
artigo 257 do RISTJ.

Na inicial, o Ministério Público pleiteou que o dano moral coletivo fosse
arbitrado em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), por cada ano em que
ocorrida a prática da infidelidade de bandeira, apurada pela ANP (2003 e 2004),
revertendo-se a quantia ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

De fato, a reparação adequada do dano moral coletivo deve refletir sua
função sancionatória e pedagógica, desestimulando o ofensor a repetir a falta, sem
constituir, de outro lado, um ônus financeiro capaz de inviabilizar a continuidade da
atividade empresarial exercida pelo fornecedor.

Importante ressaltar, ademais, que a quantificação do dano moral coletivo
reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância
do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação
econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo
(se presentes), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social
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intolerabilidade da lesão ao direito transindividual da coletividade ludibriada, não
informada adequadamente ou exposta à oferta fraudulenta ou à publicidade enganosa ou
abusiva.

Ainda que assim não fosse, a conduta perpetrada pelo revendedor de
combustível no presente caso também se subsume, em tese, a outras figuras típicas
constantes no Código Penal (artigo 175), na Lei 8.137/90 (Define crimes contra a ordem
tributária, econômica e contra relações de consumo - artigo 7º, inciso VII) e na Lei
8.176/91 (Define crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema de Estoques de
Combustíveis - artigo 1º).

Nesse contexto, a meu juízo, a infidelidade de bandeira constitui prática
comercial intolerável, consubstanciando, além de infração administrativa, conduta
tipificada como crime à luz do código consumerista (entre outros), motivo pelo qual a
condenação do ofensor ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial coletivo
é medida de rigor, a fim de evitar a banalização do ato reprovável e inibir a ocorrência de
novas lesões à coletividade.

A intolerabilidade da conduta é extraída, outrossim, da constatada
recalcitrância do fornecedor que, ainda em 2007 (ano do ajuizamento da ação civil
pública), persistia com a conduta de desrespeito aos direitos de escolha e de adequada
informação do consumidor, ignorando o conteúdo valorativo da autuação levada a efeito
pela agência reguladora em 2004.

6. Reconhecido o cabimento do dano extrapatrimonial coletivo na espécie,
incumbe a esta Corte quantificá-lo, aplicando o direito à espécie, ex vi do disposto no
artigo 257 do RISTJ.

Na inicial, o Ministério Público pleiteou que o dano moral coletivo fosse
arbitrado em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), por cada ano em que
ocorrida a prática da infidelidade de bandeira, apurada pela ANP (2003 e 2004),
revertendo-se a quantia ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

De fato, a reparação adequada do dano moral coletivo deve refletir sua
função sancionatória e pedagógica, desestimulando o ofensor a repetir a falta, sem
constituir, de outro lado, um ônus financeiro capaz de inviabilizar a continuidade da
atividade empresarial exercida pelo fornecedor.

Importante ressaltar, ademais, que a quantificação do dano moral coletivo
reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância
do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação
econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo
(se presentes), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social
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(MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Op. cit., p. 163/165). O quantum não deve destoar,
contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados
pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados.

Em se tratando de dano moral individual, esta Quarta Turma, quando do
julgamento do Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria -, adotou o mesmo
entendimento da Terceira, no sentido da utilização de método bifásico para garantir o
arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e
as circunstâncias do caso. Assim:

Na primeira fase , arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização,
considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os
precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma
razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que
situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se
diferenciam.

Na segunda fase , procede-se à fixação definitiva da indenização,
ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas
circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou
reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da
vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo.
Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente eqüitativo, que respeita
as peculiaridades do caso.

Chega-se, com isso, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens dos
dois critérios estarão presentes. De um lado, será alcançada uma razoável
correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado,
enquanto, de outro lado, obter-se-á um montante que corresponda às
peculiaridades do caso com um arbitramento equitativo e a devida
fundamentação pela decisão judicial. (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.09.2011,
DJe 21.09.2011)

Nesse passo, suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos
individuais de conteúdo extrapatrimonial, creio ser possível o emprego do referido método
bifásico para quantificação do dano moral coletivo.

Assim, em primeira fase, verifica-se que julgados desta Corte, ao
reconhecerem dano moral coletivo em razão de injusta violação de direitos básicos dos
consumidores (de informação adequada, de escolha consciente, de proteção contra a
publicidade enganosa ou abusiva), consideraram razoável a fixação de valores entre R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que tem o
condão de traduzir a relevância do interesse transindividual lesado (REsp 1.101.949/DF,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10.05.2016, DJe 30.05.2016; REsp
1.250.582/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2016,
DJe 31.05.2016; REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
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(MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Op. cit., p. 163/165). O quantum não deve destoar,
contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados
pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados.

Em se tratando de dano moral individual, esta Quarta Turma, quando do
julgamento do Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria -, adotou o mesmo
entendimento da Terceira, no sentido da utilização de método bifásico para garantir o
arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e
as circunstâncias do caso. Assim:

Na primeira fase , arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização,
considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os
precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma
razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que
situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se
diferenciam.

Na segunda fase , procede-se à fixação definitiva da indenização,
ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas
circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou
reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da
vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo.
Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente eqüitativo, que respeita
as peculiaridades do caso.

Chega-se, com isso, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens dos
dois critérios estarão presentes. De um lado, será alcançada uma razoável
correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado,
enquanto, de outro lado, obter-se-á um montante que corresponda às
peculiaridades do caso com um arbitramento equitativo e a devida
fundamentação pela decisão judicial. (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.09.2011,
DJe 21.09.2011)

Nesse passo, suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos
individuais de conteúdo extrapatrimonial, creio ser possível o emprego do referido método
bifásico para quantificação do dano moral coletivo.

Assim, em primeira fase, verifica-se que julgados desta Corte, ao
reconhecerem dano moral coletivo em razão de injusta violação de direitos básicos dos
consumidores (de informação adequada, de escolha consciente, de proteção contra a
publicidade enganosa ou abusiva), consideraram razoável a fixação de valores entre R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que tem o
condão de traduzir a relevância do interesse transindividual lesado (REsp 1.101.949/DF,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10.05.2016, DJe 30.05.2016; REsp
1.250.582/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2016,
DJe 31.05.2016; REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
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Turma, julgado em 24.03.2015, DJe 16.04.2015; e REsp 1.291.213/SC, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 30.08.2012, DJe 25.09.2012).

Por sua vez, em segunda fase, observadas as nuances do caso concreto
(conduta dolosa causadora de dano de abrangência local; ofensor de capacidade
econômica mediana; incontroverso proveito econômico no importe de R$ 90.000,00 -
noventa mil reais; recalcitrância no descumprimento do dever de informação adequada; e
significativa reprovabilidade social da lesão), considero razoável e adequado à função
do dano moral coletivo o arbitramento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
que, com a incidência de juros moratórios pela Taxa Selic desde o primeiro evento
danoso apurado (janeiro de 2003), alcança, nesta data, o valor aproximado de R$
109.000,00 (cento e nove mil reais), a ser revertido ao fundo constante no artigo 13
da Lei 7.347/85.

7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para,
reconhecendo o cabimento do dano moral coletivo, arbitrá-lo em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, desde o evento danoso. O
ônus do pagamento das custas processuais deve ser imputado exclusivamente ao réu.

É como voto.
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Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2012/0227567-6 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.487.046 / MT

Números Origem: 10924112 189839720078110041 645252012 683942011

PAUTA: 16/03/2017 JULGADO: 28/03/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO : ATTILIO GRISÓLIA FILHO E OUTRO
ADVOGADO : MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA E OUTRO(S) -

MT013031

ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Práticas Abusivas

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Quarta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
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Tribunal de JuSTiça do rio grande do Sul

TJRS – Apelação 70077072163 – 3ª Câm. Crim. – j. 
20.06.2018	–	m.v.	–	rel.	Des.	Ingo	Wolfgang	Sarlet	–	Áreas	
do	Direito:	Processual;	Penal.

PROVA – Tráfico de drogas – Ilicitude da prova material obtida mediante 
revista íntima – Inocorrência – Ausência de constrangimento ou situação 
vexatória, tendo em vista que a própria ré retirou o objeto de dentro de 
seu corpo, não sendo tocada em nenhum momento pelas policiais milita-
res – Condenação que se impõe.

Jurisprudência no mesmo sentido

•	 Conteúdo	 Exclusivo	 Web:	 JRP\2018\181937,	 JRP\2017\1150200,	 JRP\2015\462377,	
JRP\2017\530306, JRP\2017\535270 e JRP\2017\64145.

Veja também Jurisprudência

•	 RTSP 2/171	(JRP\2013\12338);	e

•	 Conteúdo	Exclusivo	Web:	JRP\2016\309489.

Veja também Doutrina

•	 Percepções	sobre	o	direito	de	visita	no	presídio	central	de	Porto	Alegre,	de	Dani	Rudnicki	
e Carla Cristiane Dias dos Santos – RBCCrim 115/311 -332 (DTR\2015\11463).

 

 

 

 

 

 

DVHR 

Nº 70077072163 (Nº CNJ: 0072428-43.2018.8.21.7000) 

2018/CRIME 

 

   1 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 

REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA. COAÇÃO MORAL 

IRRESISTÍVEL. ABSOLVIÇÃO.  

Ré submetida à revista vexatória, conforme se 

depreende do depoimento da agente penitenciária. 

Confissão da acusada no sentido de que levava a 

droga em seu canal vaginal que não afasta ou 

atenua o caráter absolutamente degradante da 

revista íntima. Prática reprimida pela Resolução n.º 

05/2014 do Conselho Nacional de Polícia Criminal e 

Penitenciária, por diversas leis estaduais e por 

diversos julgados no plano nacional e internacional. 

Ilicitude da prova material obtida mediante revista 

vexatória.  

Coação moral irresistível verificada. Acusada que 

asseverou que foi coagida por seu companheiro 

para que levasse o entorpecente para o interior do 

estabelecimento prisional, sob pena de expulsão de 

casa juntamente com seus filhos. Realidade descrita 

pela ré que é pública e notória e decorre da própria 

“inércia ou incapacidade reiterada e persistente das 

autoridades públicas em modificar a conjuntura” do 

sistema prisional brasileiro (Supremo Tribunal 

Federal, ADPF 347-MC, Relator Ministro Marco 

Aurélio, j. 09/09/2015).  

Único fato existente na certidão de antecedentes 

criminais da ré.  

Relator vencido. 

364
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CoMenTáRio

ReVisTa ínTiMa VexaTóRia e DigniDaDe Da Pessoa huMana

intimAte vexAtious insPection And dignity of the humAn Person

Este	comentário	jurisprudencial	aborda	a	decisão	do	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	do	Rio	Grande	
do	Sul,	na	Apelação	Criminal	0072328	‑43.2018.8.21.7000,	proferida	em	20	de	junho	de	2018,	tendo	
como	Desembargador	Relator	Dr.	Ingo	Wolfgang	Sarlet.

Tem	‑se	que,	no	dia	17	de	fevereiro	de	2016,	por	volta	das	10	horas,	na	rodovia	BR	392,	km	15,	
Penitenciária	Estadual	de	Rio	Grande,	uma	mulher,	ora	recorrente,	trazia	consigo,	para	entrega	a	
consumo	de	terceiros	sem	autorização	e	em	desacordo	com	determinação	legal,	dois	 invólucros,	
contendo	aproximadamente	26	grama	de	Cannabis Sativa L (maconha).

Conforme	exposto	pelo	Ministério	Público,	a	recorrente	ao	adentrar	na	penitenciária	passou	no	de-
tector	de	metais,	que	foi	acionado.	A	agente	penitenciária	de	plantão	questionou	a	recorrente	per-
guntando	o	que	essa	trazia	consigo,	momento	em	que	essa	admitiu	trazer	no	interior	de	sua	vagina	
certa	quantidade	de	maconha,	com	intuito	de	entregar	no	interior	do	estabelecimento	prisional.

Assim,	a	recorrente	foi	presa	em	flagrante,	tendo	em	seu	benefício	a	liberdade	provisória.

Em	momento	posterior,	o	Ministério	Público	entendeu	por	bem	oferecer	denúncia	contra	a	recor-
rente, imputando -lhe os crimes previstos no artigo 33, caput,	combinado	com	o	artigo	40,	inciso	III,	
ambos da Lei 11.343/2006.

O	r.	 Juízo	de	primeiro	grau,	após	o	encerramento	da	 instrução	processual	e	do	oferecimento	de	
alegações	finais	da	acusação	e	da	defesa,	julgou	parcialmente	procedente	a	ação	penal,	condenando	
a	apelante	à	pena	de	1	(um)	ano	e	11	(onze)	meses	e	10	(dez)	dias	de	reclusão	a	ser	cumprida	em	
regime	inicial	aberto,	que	fora	substituída,	mediante	aos	mandamentos	do	artigo	33,	§	4º,	da	Lei	
de	Drogas,	por	duas	penas	restritivas	de	direitos	relativas	à	prestação	pecuniária	e	prestação	de	
serviços	a	comunidade,	além	do	pagamento	de	166	(cento	e	sessenta	e	seis)	dias	‑multa,	na	razão	de	
1/30	do	salário	mínimo	nacional	vigente	à	época	dos	fatos.

Inconformado	com	a	decisão	condenatória,	a	defesa	 interpôs	 recurso	de	apelação,	alegando	em	
suas	 razões,	 em	sede	de	preliminar,	 a	 inconstitucionalidade	dos	 crimes	de	perigo	abstrato,	 e	no	
mérito,	a	absolvição	por	ser	a	conduta	atípica	pela	caracterização	do	crime	impossível,	requerendo	
alternativamente,	a	ilegalidade	da	revista	pessoal	vexatória	e	o	reconhecimento	da	tese	de	coação	
moral	irresistível	pela	recorrente	e	o	afastamento	da	majorante	prevista	no	artigo	40,	inciso	II,	da	
Lei 11.343/2006.

O	Ministério	Público	ofereceu	suas	contrarrazões	de	apelação,	requerendo	a	manutenção	da	sen-
tença	a quo.

Em	sua	lavra,	o	r.	Desembargador	Relator	Ingo	W.	Sarlet	afastou	a	preliminar	arguida	sobre	a	in-
constitucionalidade	dos	crimes	de	perigo	abstrato,	baseando	‑se	em	 julgados	pretéritos	da	Corte	
Suprema,	fundamentando	que	não	se	exige	comprovação	de	perigo	concreto	uma	vez	que	a	pratica	
delituosa	 foi	 consumada.	No	mérito,	 afastou	os	argumentos	 trazidos	pela	defesa	e	expôs	que	a	
apelante	retirou	e	entregou	o	invólucro	com	entorpecentes	a	uma	agente	penitenciária	voluntaria-
mente, não sendo necessária a revista pessoal acionada.
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Em	sentido	oposto,	o	Desembargador	Diógenes	V.	Hassan	Ribeiro,	presidente	e	redator	da	apelação	
em	comento,	asseverou	que	a	recorrente	foi	submetida	ao	procedimento	de	revista	vexatória,	fato	
verificado	na	oitiva	de	uma	 testemunha	de	acusação,	mais	 especificadamente	o	depoimento	da	
agente	penitenciária	que	estava	durante	o	procedimento.	Assim,	invocando	a	repressão	oferecida	
pela	Resolução	5/2014	do	Conselho	Nacional	de	Política	Criminal	e	Penitenciária,	por	diversas	leis	
estaduais	e	pela	Comissão	Interamericana	de	Direitos	Humanos,	Caso	n.	10.506	e	Corte	Europeia	
de	Direitos	Humanos,	Caso	Lorsé	vs.	Holanda,	considerou	ilícita	a	prova	material	obtida	mediante	
a	revista	vexatória,	impondo	a	absolvição	da	apelante	com	fundamento	no	artigo	386,	inciso	II,	do	
Código	de	Processo	Penal.

Cumpre	frisar	que	além	da	absolvição	por	ilegalidade	da	prova	originada	da	revista	vexatória,	o	r.	
Desembargador	acolheu	a	tese	da	defesa	de	coação	moral	irresistível,	já	que	entendeu	que	restou	
comprovado	a	coação	por	parte	do	companheiro	preso	da	apelante,	para	que	essa	levasse	o	en-
torpecente	para	o	interior	do	estabelecimento	prisional,	sob	pena	de	ser	expulsa	da	casa	em	que	
morava	com	seus	filhos.

Rogando	vênia	aos	fundamentos	do	Relator,	o	Desembargador	Rinez	da	Trindade	seguiu	o	voto	do	
presidente	redator	Desembargador	Diógenes	Vicente	Hassan	Ribeiro.

Compreende	‑se	que	a	revista	pessoal	é	uma	inspeção	com	fins	de	segurança,	que	deve	ser	realizada	
em	todas	as	pessoas	que	pretendem	ingressar	em	um	local	de	privação	de	liberdade,	que	venham	a	
ter contato direto ou indireto com pessoa privadas de liberdade ou com o interior de um estabele-
cimento	prisional,	assegurando	para	esses	a	integridade	física,	psicológica	e	moral.

A	revista	pessoal	deve	ocorrer	por	meio	de	uso	de	equipamentos,	como	detectores	de	metais,	raio‑
‑x,	scanner corporal,	dentre	outras	tecnologias	capazes	de	identificar	armas,	explosivos,	drogas	e	
outros	objetos	 ilícitos.	Ressalta	‑se	que	excepcionalmente	a	 revista	pessoal	pode	ser	efetuada	de	
modo manual.

Apesar	da	possibilidade	excepcional	da	revista	pessoa	de	forma	manual,	tem	‑se	que	é	vedado	qual-
quer	tipo	de	revista	vexatória,	desumana	ou	degradante,	como:	(a)	desnudamento	parcial	ou	total;	
(b)	qualquer	conduta	que	implique	a	introdução	de	objetos	nas	cavidades	corporais	da	pessoa	revis-
tada;	(c)	uso	de	cães	ou	animais	farejadores,	ainda	que	treinados	para	realização	de	tais	atividades;	
(d) agachamentos ou saltos.

Vexatória,	desumana	ou	degradante	são	expressões	que	se	encontram	interligadas	com	o	prin-
cípio	da	dignidade	da	pessoa	humana.	Ademais,	tem	‑se	que	tais	expressões	foram	inseridas	no	
contexto	jurídico	nacional	e	internacional	pelo	fato	de	que	tal	procedimento	era	comum	prete-
ritamente,	 tanto	em	mulheres,	quanto	em	grávidas,	 idosos,	pessoas	com	deficiência,	 criança	e	
adolescentes.

Tal	 revista	 íntima	pode	ser	considerada	 inconstitucional	e	 ilegal,	uma	vez	que	afronta	princípios	
fundamentais	constantes	na	Constituição	da	República	de	1988,	ao	Estatuto	da	Criança	e	do	Ado-
lescente	e	aos	Tratados	de	Direitos	Humanos	dos	quais	o	Brasil	é	signatário.

Pode	‑se	ir	além.	A	cidadania	e	a	dignidade	humana	são	pilares	do	Estado	Democrático	de	Direito	
brasileiro,	trazidos,	não	por	acaso,	nos	fundamentos	da	Carta	Magna,	em	seu	artigo	1º,	incisos	II	e	
III.	As	revista	íntimas	acabam	por	lesionar	tais	fundamentos.

O Estado deve promover a dignidade da pessoa humana em todos seus atos. A dignidade da pessoa 
humana	constitui	um	fundamento	hodierno	dos	direitos	humanos,	que	conta	com	o	suporte	axio-
lógico	do	princípio	da	universalidade	dos	direitos	humanos.
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Em	1948,	a	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos	trouxe	em	seu	bojo,	não	por	acaso	no	seu	
primeiro	dispositivo,	que:	“todos	os	seres	humanos	nascem	livres	e	iguais	em	dignidade	e	direitos.	
Dotados	de	razão	e	consciência,	devem	agir	um	para	com	os	outros	em	espírito	e	fraternidade”.	O	
mesmo	conceito	de	liberdade	foi	orientado	pelo	Tribunal	Constitucional	da	Espanha,	que	ensejou	no	
pensamento	da	dignidade	da	pessoa	humana	como	valor	espiritual	e	moral	inerente	a	qualquer	um,	
manifestando	‑se	singularmente	na	autodeterminação	consciente	do	ser	e	responsável	pela	própria	
vida, levando consigo a pretensão ao respeito por parte do outro.1

Ademais,	diversos	países	 introduziram	em	sua	Lei	Maior	a	dignidade	humana	como	fundamento	
do Estado, podendo -se, in verbis,	citar	a	Constituição	italiana	de	1947	e	a	Lei	Fundamental	alemã	
de 1949.2

Aqui,	 se	 torna	necessária	a	difícil,	porém	 imprescindível	e	possível	 conceituação	do	princípio	da	
dignidade,	e	que	inicialmente,	pode	‑se	observar	as	lições	de	Ingo	W.	Sarlet,	o	qual	apresenta	este	
importante princípio com a:

(...)	qualidade	intrínseca	e	distintiva	reconhecida	em	cada	ser	humano	que	o	faz	merecedor	do	mes-
mo	respeito	e	consideração	por	parte	do	Estado	e	da	comunidade,	implicando,	neste	sentido,	um	
complexo	de	direitos	e	deveres	fundamentais	que	assegurem	a	pessoa	tanto	contra	todo	e	qualquer	
ato	de	cunho	degradante	e	desumano,	como	venham	a	lhe	garantir	as	condições	existenciais	míni-
mas	para	uma	vida	saudável,	além	de	propiciar	e	promover	sua	participação	ativa	e	co	‑responsável	
nos	destinos	da	própria	existência	e	da	vida	em	comunhão	com	os	demais	seres	humanos.3

Ademais,	pode	‑se	ressaltar	que	a	dignidade	constitui	o	caráter	espiritual	e	moral	inerente	à	pessoa,	
sendo	ela	um	dos	valores	mais	importantes	que	qualquer	Estado	deve	observar,	implicando	a	este,	
assim,	a	adoção	de	políticas	sociais,	leis	de	combate	a	discriminação	e	qualquer	condição	degra-
dante	que	alguém	possa	sofrer.	Imposição	ao	Estado	que	também	deve	manter	e	buscar	uma	vida	
digna a todos.4

Por	fim,	José	Afonso	da	Silva	define	a	dignidade	como	um	valor	supremo	que	atrai	o	conteúdo	de	
todos	os	direitos	fundamentais	do	homem,	desde	o	direito	à	vida,	o	qual	é:

concebido	como	referência	constitucional	unificadora	de	todos	os	direitos	fundamentais	 (obser-
vam	Gomes	Canotilho	e	Vital	Moreira),	o	conceito	de	dignidade	da	pessoa	humana	obriga	a	uma	
densificação	valorativa	que	tenha	em	conta	o	seu	amplo	sentido	normativo	‑constitucional	e	não	
uma	qualquer	idéia	apriorística	do	homem,	não	podendo	reduzir	‑se	o	sentido	da	dignidade	humana	
à	defesa	dos	direitos	pessoais	tradicionais,	esquecendo	‑a	nos	casos	de	direitos	sociais,	ou	invocá‑
‑la	para	construir	“teoria	do	núcleo	da	personalidade”	individual,	ignorando	‑a	quando	se	trate	de	
garantir	as	bases	da	existência	humana.5

 1. COMPLACK, Krystian. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 110. 
	 2.	 BALERA,	Wagner.	A	dignidade	da	pessoa	humana	e	o	mínimo	existencial.	In:	IRLANDA,	Jorge;	SILVA,	M.	A.	

Marques	da.	(Coord).	Tratado Luso ‑Brasileiro da Dignidade Humana. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
p. 124. 

	 3.	 SARLET,	Ingo	Wolfgang.	Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 
1988. 5. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 62. 

	 4.	 HACK,	Erico.	Direito constitucional, conceitos, fundamentos e princípios básicos.	Curitiba:	IBPEX,	2008.	p.	56.	
	 5.	 SILVA,	José	Afonso	da.	Curso de direito constitucional positivo. 33. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 

2010. p. 105. 
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Visto	os	aspectos	principais	do	princípio	da	dignidade	da	pessoa	humana,	tem	‑se	que	a	revista	ín-
tima	é	um	mecanismo	totalmente	contrário	aos	fundamentos	ensinados	pela	dignidade	da	pessoa	
humana,	princípio	pilar	da	Constituição	Federal	e	de	outros	tratados	internacionais.

Apesar	do	respeito	ao	voto	do	r.	Desembargador	Relator,	tem	‑se	que	a	posição	tomada	pelos	outros	
julgadores	da	câmara	foi	acertada.	Havendo	provas	de	que	existiu	uma	revista	íntima	contrária	aos	
mandamentos	nacionais	e	internacionais,	que	consequentemente	se	torna	oposta	aos	preceitos	da	
dignidade humana, deve -se, como in casu, reconhecer a ilegalidade do ato ou da prova, tornando -a 
sem	eficácia.

Além	disso,	nunca	é	demais	lembrar	que	tal	ato	pode	originar	ação	de	direito	morais	no	âmbito	civil,	
pois	como	o	próprio	nome	diz,	a	revista	íntima	é	ilegal	quando	vexatória,	ou	seja,	por	si	só	corrompe	
a	moral	da	pessoa	humana	por	ser	vexatória,	desumana	ou	degradante,	em	sentido	amplo.
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COMARCA DE RIO GRANDE 

GABRIELA MACHADO  

 

APELANTE 

MINISTERIO PUBLICO  

 

APELADO 

 

A C Ó R D Ã O  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, vencido o Relator, em 

absolver a acusada nos termos do artigo 386, incisos II e VI, do Código de 

Processo Penal. 

Custas na forma da lei. 

Participou do julgamento, além dos signatários, o eminente Senhor 

DES. RINEZ DA TRINDADE. 
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Porto Alegre, 20 de junho de 2018. 

 

 

DES. INGO WOLFGANG SARLET,  

Relator.  

 

 

DES. DIÓGENES V. HASSAN RIBEIRO,  

Presidente e Redator. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES. INGO WOLFGANG SARLET (RELATOR) 

O Ministério Público ofereceu denúncia contra GABRIELA 

MACHADO, dando-a como incursa nas sanções do art. 33, caput, combinado 

com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pela prática do seguinte 

fato delituoso: 

“No dia 17 de fevereiro de 2016, por volta das 10 horas, na BR 

392, Km15, nesta cidade, na Penitenciária Estadual de Rio 

Grande, a denunciada trazia consigo, para entregar a consumo 

RBA_9.indb   369 12/03/2019   14:24:22



TJRS	–	Apelação	70077072163	–	Comentário	por	AlencAr Frederico MArgrAF e ricArdo BisPo rAzABoni Junior.  
Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 364-392. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

370 Revista BRasileiRa da advocacia 2018 • RBA 9

 

 

 

 

 

 

DVHR 

Nº 70077072163 (Nº CNJ: 0072428-43.2018.8.21.7000) 

2018/CRIME 

 

   3 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Porto Alegre, 20 de junho de 2018. 

 

 

DES. INGO WOLFGANG SARLET,  

Relator.  

 

 

DES. DIÓGENES V. HASSAN RIBEIRO,  

Presidente e Redator. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES. INGO WOLFGANG SARLET (RELATOR) 

O Ministério Público ofereceu denúncia contra GABRIELA 

MACHADO, dando-a como incursa nas sanções do art. 33, caput, combinado 

com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pela prática do seguinte 

fato delituoso: 

“No dia 17 de fevereiro de 2016, por volta das 10 horas, na BR 

392, Km15, nesta cidade, na Penitenciária Estadual de Rio 

Grande, a denunciada trazia consigo, para entregar a consumo 

 

 

 

 

 

 

DVHR 

Nº 70077072163 (Nº CNJ: 0072428-43.2018.8.21.7000) 

2018/CRIME 

 

   4 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

sem autorização e em desacordo com determinação legal, dois 

invólucros, contendo cerca de 26 gramas de maconha, droga 

que causa dependência física e psíquica, conforme auto de 

apreensão da fl. 07 do IP e laudo preliminar de constatação da 

natureza da substância da fl. 10 do IP. 

Na ocasião, em revista para fins de visita à pessoa detida no 

estabelecimento, os detectores de metais foram acionados 

quando a acusada passou. Em vista disso, foi questionada pela 

agente penitenciária de plantão, de forma que, admitiu trazer 

no interior de sua vagina, certa quantidade de maconha para 

entrega no interior da penitenciária. [...]  ” 

 

A ré foi presa em flagrante em 17/02/2016, homologado o auto de 

prisão em flagrante, foi concedida a liberdade provisória à acusada (fls. 36/39). 

A denúncia foi recebida em 06/04/2016 (fl. 65). 

A ré foi citada (fls. 86/87) e apresentou sua resposta à acusação 

por meio da Defensoria Pública (fls. 89/89-v). 

Durante instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas e 

interrogada a ré (CD – fl. 99). 

Foram apresentados os memoriais pelo Ministério Público e pela 

Defesa (fls. 101/106 e 107/109). 
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Sobreveio sentença de procedência da denúncia, condenando a ré 

como incursa nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, 

inciso III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 

(dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, que seguiu 

substituída por duas penas restritivas de direitos relativas à prestação pecuniária 

e prestação de serviços à comunidade, além de 166 (cento e sessenta e seis) 

dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato 

(fls. 110/112). 

Inconformada com a decisão, a Defesa da acusada interpôs recurso 

de Apelação (fl. 116).  

Em suas razões recursais, a Defesa requer a reforma da sentença 

imposta à ré, alegando, preliminarmente, a inconstitucionalidade dos crimes de 

perigo abstrato. No mérito, requer a absolvição da acusada ao considerar a 

atipicidade da conduta pela caracterização do crime impossível, alternativamente 

pleiteia o reconhecimento da tese de coação moral irresistível pela acusada e o 

afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, a 

diminuição da pena provisória e o afastamento da pena de multa devido ás 

condições financeiras da ré (fls. 118/122). 
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O Ministério Público apresentaram contrarrazões aos recursos de 

apelação (fls. 123/131). 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça concedeu o seu parecer, 

manifestando-se pela rejeição da prefacial, e, no mérito pelo desprovimento do 

recurso defensivo (fls. 133/136). 

É o relatório. 

V O T O S  

DES. INGO WOLFGANG SARLET (RELATOR) 

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa em face da 

decisão que julgou procedente a pretensão acusatória da denúncia, para 

condenar a ré Gabriela Machado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 

11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial 

aberto, que seguiu substituída por duas penas restritivas de direitos relativas à 

prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, além de 166 (cento 

e sessenta e seis) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo nacional 

vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, 

combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. 
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Em síntese, a Defesa pleiteia preliminarmente a nulidade dos atos 

devido à inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato e, no mérito, a 

absolvição da ré com base nas teses de atipicidade da conduta por ocorrência 

de crime impossível. Alternativamente, requer o reconhecimento da excludente 

de coação moral irresistível, assim como o redimensionamento da pena para o 

fim de aplicar a atenuante da confissão espontânea, o afastamento da referida 

causa de aumento de pena e a isenção da pena de multa pelas condições 

financeiras insuficientes da acusada.  

I- DA PRELIMINAR  DE NULIDADE DOS DELITOS DE CRIME DE 

PERIGO ABSTRATO 

A Defesa alega que o delito de tráfico de drogas corresponde à 

natureza de  crime de perigo abstrato e, portanto, faz-se necessária a prova do 

dano ou lesão ao bem jurídico tutelado para que possa ser conduta típica, o que 

tornaria a tipificação dessa conduta pelo legislador penal inconstitucional. No 

caso dos autos, a Defesa afirma que a prova suficiente para tanto não foi 

apurada nos autos.  

No entanto, observo que o Supremo Tribunal Federal já 

reconheceu sua constitucionalidade, de tal sorte que, havendo provas da 
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consumação delitiva, não é preciso configuração de perigo concreto, uma vez 

que é dever do Estado proteger a sociedade de qualquer risco à coletividade e 

garantir a saúde pública de modo geral, bem jurídico, aliás, protegido pela 

referida tipificação penal.  

Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara Criminal: 

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 

RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO 

DE PERIGO ABSTRATO AFASTADA. PROVA ROBUSTA. 

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA 

PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS NÃO 

RECONHECIDA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. 

INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA 

MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 

DE DROGAS NÃO ACOLHIDO. RECONHECIMENTO DA 

CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO 

III, DA LEI DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 

Preliminar de inconstitucionalidade dos delitos de 

perigo abstrato afastada. Não é preciso que o delito 

apresente natureza de perigo concreto para ser 

constitucional, tendo em vista que é dever do Estado 

proteger qualquer risco a coletividade. 2. Pedido de 

desclassificação da conduta para aquela prevista no 

artigo 28 da Lei de Drogas não reconhecido. Ainda que o 

acusado seja usuário de drogas, esta condição não exclui 

a conduta de venda de entorpecentes, uma vez que é 

comum o comércio de drogas por parte dos usuários a 
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fim de sustentar seu vício, o que se confirma no caso em 

análise. Além disso, o menor relatou de forma consistente 

e esclareceu que, após insistência de sua parte, o acusado 

cedeu e acabou lhe vendendo uma porção de maconha. 

3. impossibilidade de configuração do delito de 

corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto 

da Criança e Adolescente, pelo reconhecimento da causa 

d eaumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da 

Lei de Drogas. Conforme análise dos autos, restou 

incontroversa o envolvimento da prática delituosa pelo 

réu com o adolescente, uma vez que o acusado vendeu 

os entorpecentes para o menor, o que foi reconhecido 

pelo próprio adolescente, e corroborado pelos 

depoimentos policiais. Precedentes. 4. Reconhecimento 

da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da 

Lei de Drogas. Basta a configuração da traficância em 

local próximo a espaços de trabalho coletivo para ensejar 

a aplicação da referida causa de aumento, sendo utilizado 

critério objetivo, não havendo razão de se demonstrar 

fluxo de pessoas no momento da traficância por ser o 

perigo presumido. 5. A pena foi redimensionada, restando 

fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias, 

a ser cumprida em regime inicial fechado, e à pena de 

multa estabelecida em 560 (quinhentos e sessenta) dias-

multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente 

à época do fato. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E 

RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Crime Nº 70074045568, Terceira Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo 

Wolfgang Sarlet, Julgado em 04/10/2017)  
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RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
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Sendo assim, não merece prosperar a referida argüição de 

inconstitucionalidade, uma vez que quando consumada a prática da conduta, 

não se exige a comprovação da situação de perigo concreto. Ao contrário, há 

presunção absoluta iuris et de iure de que determinadas condutas acarretam 

perigo relativamente à coletividade, motivo pelo qual o legislador buscou 

resguardar preventivamente os bens relativos a essa ao criar tal forma de 

presunção, na medida em que sua atividade não ultrapasse os limites do 

princípio da proporcionalidade, o que, no caso do crime de perigo abstrato, não 

ocorreu.  

Desse modo, afasto a preliminar em questão.  

 

II- DO MÉRITO RECURSAL 

Inicialmente, ressalto que não entendo pela possibilidade de 

aplicação da Lei nº 13.271/2016 no âmbito do sistema penitenciário brasileiro, 

tendo em vista que, a partir da leitura do art. 1º do referido diploma legal, 

observa-se que a sua mens legis compreende o alcance às empresas privadas e 
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à Administração Pública no que se refere a suas funcionárias, servidores públicos 

e clientes, não especificando norma proibitiva quanto ao ambiente penitenciário. 

A despeito de a parte dos considerandos da citada lei versar que 

essa dispõe sobre “[...] a proibição de revista íntima de funcionárias nos locais de 

trabalho e trata da revista íntima em ambientes prisionais”, ao examinar os 

dispositivos constantes em seu texto final não é possível concluir pela edição da 

proibição de realização de revistas íntimas especificamente em presídios, tanto 

porque não há dispositivo legal que apresente essa vedação específica, como 

porque a norma que tratava sobre a questão (art. 3º) foi vetada pela Presidente 

da República1. 

Assim, não há falar em ilegalidade ou constrangimento, posto que 

a própria ré retirou o objeto de dentro de sua cavidade vaginal, em momento 

algum tendo as policiais militares lhe tocado ou violado sua dignidade. Não 

                                       
1 O texto vetado referia-se: “Art. 3º. Nos casos previstos em lei, para revistas em 

ambientes prisionais e sob investigação policial, a revista será unicamente realizada por 

funcionários servidores femininos.” Essa norma foi vetada sob o fundamento de que sua 

disposição normativa ocasionaria o entendimento de que quaisquer revistas íntimas a 

serem realizadas em institutos prisionais seriam feitas por servidoras femininas, bem 

como poderia possibilitar tais revistas. 
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1 O texto vetado referia-se: “Art. 3º. Nos casos previstos em lei, para revistas em 

ambientes prisionais e sob investigação policial, a revista será unicamente realizada por 

funcionários servidores femininos.” Essa norma foi vetada sob o fundamento de que sua 

disposição normativa ocasionaria o entendimento de que quaisquer revistas íntimas a 

serem realizadas em institutos prisionais seriam feitas por servidoras femininas, bem 

como poderia possibilitar tais revistas. 
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porque a norma que tratava sobre a questão (art. 3º) foi vetada pela Presidente 
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a própria ré retirou o objeto de dentro de sua cavidade vaginal, em momento 

algum tendo as policiais militares lhe tocado ou violado sua dignidade. Não 
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somente, tal entendimento já foi aplicado em situação semelhante nesta mesma 

Câmara no julgamento da Apelação-crime nº 700617745012. 

No caso dos autos as testemunhas de acusação Georgete e Luiz 

Fernando, agentes penitenciários responsáveis por realizarem a revista íntima na 

acusada, confirmaram, em juízo, que, após passar pelo detector de metais e 

acionar o alarme, a ré foi questionada sobre estar trazendo algo ilícito consigo, 

instante em que admitiu que havia inserido na sua cavidade vaginal duas 

porções de maconha envolvidas em uma embalagem de camisinha, bem como 

se prontificou a retirá-las, realizando-o em seguida (CD – fl. 99). 

Assim, a materialidade do delito de tráfico de drogas restou 

comprovada por do boletim de ocorrência (fls. 05/14), do auto de apreensão (fl. 

10), dos laudos de constatação da natureza da substância (fls. 13/14 e 57/58), 

bem como da prova oral coligida. 

Quanto à autoria delitiva, passo à análise da prova oral coligida 

nos autos. Para tanto, transcrevo trecho da sentença sobre esse ponto: 

“[...] Georgete dos Santos Toniolo, agente penitenciária, 

narrou recordar que a sinalização sonora existente na sala de 

                                       
2Julgada na Sessão ocorrida em 23 de março de 2016. 
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2Julgada na Sessão ocorrida em 23 de março de 2016. 
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acusada, confirmaram, em juízo, que, após passar pelo detector de metais e 

acionar o alarme, a ré foi questionada sobre estar trazendo algo ilícito consigo, 

instante em que admitiu que havia inserido na sua cavidade vaginal duas 

porções de maconha envolvidas em uma embalagem de camisinha, bem como 

se prontificou a retirá-las, realizando-o em seguida (CD – fl. 99). 

Assim, a materialidade do delito de tráfico de drogas restou 

comprovada por do boletim de ocorrência (fls. 05/14), do auto de apreensão (fl. 
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revistas da PERG disparou quando a acusada passou, daí porque 

essa foi submetida a revista íntima, sendo encontrado na sua 

vagina um embrulho contendo maconha. A denunciada, ao ser 

questionada se “tinha alguma coisa”, entregou, espontaneamente, 

o invólucro (embalagem plástica). 

Luiz Fernando Almeida da Silva, agente penitenciário, 

recordou que foi apreendida pequena quantidade de drogas com 

a acusada, não recordando a respectiva natureza.  

A acusada, a seu turno, confessou a prática criminosa. 

Narrou: “Eu levei esses vinte e poucos gramas de maconha 

porque o meu marido me obrigou; ou eu levava, ou eu ia 

embora de casa; Como eu tenho cinco crianças pequenas, eu 

resolvi levar; E hoje eu nem tô mais em casa, ele até já está com 

outra e de certo fará isso com outra também; Eu levava vinte e 

poucos gramas de maconha para ele pagar a dívida que ele tinha 

dentro da cadeia; A droga tava dentro de uma camisinha de 

material laminado, por isso disparou o alarme; Foi a primeira vez 

que eu fiz isso para ele... e era a segunda visita que eu fazia a 

ele; Eu consegui a droga em uma boca de tráfico, foi o pai dele, 

o Marafo, que agilizou isso para meu ex- marido, o Jurandir 

Gustavo.” [...]” 

 

A prova oral colhida, portanto, sustenta a versão acusatória de que 

a ré incorreu nas sanções previstas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 

quando o réu trouxe consigo 26g (vinte e seis gramas) de maconha, conforme 
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auto de apreensão, em suas partes íntimas para o fim de entregar a terceiro, no 

caso seu esposo à época (fl. 10).  

Ressalto os depoimentos em juízo. É unânime o relato dos 

referidos agentes penitenciários que realizaram a apreensão das drogas trazidas 

consigo pela ré, no sentido de que ao passar pelo detector de metais da 

Penitenciária Estadual de Rio Grande, o alarme foi acionado e a acusada 

encaminhada para que fosse feita a revista pessoal. Ao ser questionada, se tinha 

algum material ilícito consigo, a ré voluntariamente retirou e entregou o 

invólucro com os entorpecentes a uma das agentes penitenciárias.  

Como se percebe, a prova colhida sustenta a condenação da 

acusada, uma vez que essa confessou a prática delitiva quando relatou, em juízo 

(CD da fl. 99), que as drogas apreendidas no caso em tela destinavam-se, ao 

consumo de terceiros, pois seriam entregues ao seu esposo à época, recolhido 

naquele estabelecimento prisional, bem como que teria buscado o entorpecente 

em uma “boca de tráfico” a pedido do marido que a obrigou a realizar o ato 

para que pudesse pagar dívidas que tinha contraído dentro do referido 

estabelecimento. Ressaltou, inclusive, que não se encontra mais casada com ele. 
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Assim, não é possível acolher a tese de insuficiência probatória, de 

tal sorte que somada a confissão da ré às circunstâncias de sua revista, bem 

como pela palavra dos citados agentes, que se mostraram compatíveis com as 

versões apresentadas em sede policial, analisadas essas sob o fulcro do disposto 

no artigo 155, do Código de Processo Penal.  

Nesse ponto, observo que a acusada aduz a tese de coação moral 

irresistível, pois teria sido supostamente obrigada pelo seu marido a ingressar 

com a droga naquele presídio. Todavia, não há provas suficientes a confortar a 

versão de que a acusada não poderia se desvencilhar da mencionada situação, 

tendo em vista que a coação dessa natureza para ser considerada deve viciar a 

conduta do agente a ponto de não existir nenhuma alternativa senão realizar o 

ilícito como forma de resguardar bem jurídico próprio ou de terceiro. No caso 

dos autos, não há sequer prova testemunhal que confirme o fato de a ré ter 

sofrido ameaças por parte do seu esposo no sentido de forçá-la a realizar a 

conduta denunciada, de modo que afasto a referida tese. 

Verifico, ainda, que a acusada afirma que sua conduta seria atípica 

porque configurou crime impossível, uma vez que a droga não teria ingressado 

efetivamente no interior do presídio em virtude do aparelhamento eletrônico 
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apto a detectar o material apreendido. Sobre essa questão, entendo que essa 

tese não prospera. Para ser configurado o delito de tráfico de drogas, não é 

necessário estar demonstrado o ato de comércio. O simples enquadramento da 

conduta em algum dos verbos elencados no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, 

demonstrado o destino comercial ou a circulabilidade da droga apreendida já 

caracteriza o delito. 

Nesse sentido, tendo em vista que a própria ré confessou que 

trazia consigo as drogas, ainda que tenha alegado que para tanto tenha sido 

coagida, o que não restou minimamente demonstrado, depreendendo-se provas 

de que tinha o objetivo de fornecer a terceiros, não há falar em crime 

impossível, pois já consumado pelo preenchimento dos referidos verbos núcleos 

do tipo penal em questão antes mesmo dela ingressar no referido instituto 

prisional. De igual sorte, a pretensão quanto ao reconhecimento da forma 

tentada, é fulminada pelos mesmos fundamentos dada a natureza de delito 

permanente da conduta descrita na denúncia. 

Com efeito, segue mantida a condenação pelo delito de tráfico 

de drogas por restar suficiente a tal fim a prova produzida nos presentes 

autos. 
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Sigo ao exame dos pleitos recursais inerentes à dosimetria da 

pena. 

 

III – DOSIMETRIA DA PENA 

A decisão que fixa o quantum da reprimenda deve ser motivada 

observando a legislação penal e os princípios constitucionais, inclusive eventual 

violação das exigências da proporcionalidade. 

Na esteira do que vem entendendo o Supremo Tribunal Federal, 

cabe a este grau de jurisdição somente o controle da legalidade da reprimenda 

fixada, corrigindo eventual excesso ou equívoco. 

Neste sentido, precedente do Supremo Tribunal Federal: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO STJ POR 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO CONSTITUCIONAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. [...] 2. A dosimetria da pena é matéria 

sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às 

Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas 

em grau recursal, o controle da legalidade e da 
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constitucionalidade dos critérios empregados, bem 

como a correção de eventuais discrepâncias, se 

gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias 

anteriores. [...] (RHC 127819 AgR, Relator(a): Min. ROSA 

WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 11-12-2015 

PUBLIC 14-12-2015) Grifou-se. 

 

Ante o exposto, passo a análise do caso concreto. 

Para melhor análise da dosimetria da pena, colaciono trecho do 

exame da aplicação da pena realizada pelo Juízo Singular: 

Culpabilidade inequívoca, obrando a ré com dolo 

dentro dos parâmetros normais para a espécie de delito 

tipificado. A denunciada não registra maus antecedentes, já que 

não possui condenação criminal transitada em julgado por 

crime anterior. Não há nos autos elementos que permitam 

conclusão a respeito de sua personalidade e conduta social. 

Circunstâncias do fato não reclamam valoração específica. O 

motivo tampouco refoge ao disposto no tipo. As consequências 

não foram além das previstas na espécie delituosa. A 

quantidade de droga apreendida não é expressiva, não se 

justificando o agravamento da pena em razão de tal 

circunstância. Tampouco a natureza das substâncias enseja 

valoração, no meu sentir, já que somente um tipo de droga foi 

encontrado, sendo essa de menor potencial destrutivo e 

viciante. 
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Assim, nos termos do art. 59, do CP, e art. 42, da Lei 

11.343/2006, e atendendo a juízo de necessidade e suficiência, 

fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, por reputar 

adequado e suficiente ao caso posto a julgamento. 

Em sede de pena provisória, consigno a incidência da 

atenuante da confissão espontânea, na forma do art.65, inciso I, 

do CP, bem como da confissão, nos moldes do art.65, inciso III, 

d, visto que a acusada perpetrou a conduta criminosa quando 

contava menos de vinte e um anos de idade. Deixo, contudo, 

de proceder à respectiva valoração, uma vez que a pena- base 

foi fixada no mínimo legal (STJ, súmula 231). 

A seguir, com fulcro no art.40, inciso III, da Lei de 

Drogas, aumento a pena imposta em 1/6, nos moldes 

alinhavados supra, que, no caso, equivale a dez meses, 

restando exasperada a pena imposta a 05 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão. 

Por fim, sopesadas as particularidades do caso, 

notadamente o fato de não haver sido valorada nenhuma das 

circunstâncias especificamente previstas na Lei de Drogas, à luz 

do disposto no §4° do art.33 da Lei de Drogas, reduzo a 

reprimenda no máximo autorizado (2/3), o que corresponde a 

três anos, dez meses e vinte dias, resultando fixada, em 

definitivo, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de 

reclusão. 

Fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, 

no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo 

do fato, a qual vai reduzida, também, à proporção de 2/3, 

restando definitivamente fixada em 166 (cento e sessenta e 

seis) dias-multa. 
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Inviável a pleiteada isenção, nesse ponto, por ausência 

de amparo legal. Consigno que a notória condição de 

miserabilidade da ré já foi sopesada na fixação da pena de 

multa. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a acusação vertida na presente ação penal para 

condenar GABRIELA MACHADO à pena de 01 (um) ano, 11 

(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao 

adimplemento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no 

valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato, por infração ao disposto no artigo 33, §4°, c/c art.40, 

inciso III, todos da Lei n.º11.343/06, na forma da Lei n°8.072/90. 

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena 

imposta, observadas as circunstâncias do art.59 do CP, bem 

assim, do art.33, §§´s 2° e 3° do CP. 

Cabível, na espécie, a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, uma vez que restaram 

cumpridos os requisitos previstos no art.44 do CP, razão por 

que substituo a PPL por prestação pecuniária (art. 43, inciso I, 

do Código Penal) e prestação de serviços à comunidade (art. 

43, inciso IV, do Código Penal). 

Quanto à prestação pecuniária, levando em conta as 

circunstâncias do art. 59 do Código Penal, bem como as 

condições econômicas da acusada – que expôs, em sede de 

interrogatório, extrair seu sustento e o de seus cinco filhos 

unicamente de faxinas esporádicas e de benefício assistencial -, 

fixo-a no valor de um salário mínimo vigente na data do fato. 

Sua destinação haverá de ser delineada em sede de execução 

de pena. 

RBA_9.indb   384 12/03/2019   14:24:24



TJRS	–	Apelação	70077072163	–	Comentário	por	AlencAr Frederico MArgrAF e ricArdo BisPo rAzABoni Junior.  
Revista Brasileira da Advocacia. vol. 9. ano 3. p. 364-392. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2018.

385Comentários à JurisprudênCia

 

 

 

 

 

 

DVHR 

Nº 70077072163 (Nº CNJ: 0072428-43.2018.8.21.7000) 

2018/CRIME 

 

   21 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A prestação de serviços à comunidade deverá ser 

cumprida junto a entidade a ser, outrossim, determinada no 

momento da execução da pena, à razão de uma hora de 

serviço por dia de condenação sem prejuízo de suas atividades 

laborativas habituais, nos termos dos parágrafos do art. 46 do 

Código Penal, condições a serem especificadas no momento da 

execução. [...] 

 

 

Assim, identifico que o Magistrado, na fase de fixação da pena-

base, não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais, de modo 

que a pena-base restou fixada no mínimo legal, o que segue mantido por 

ausência de pleitos recursais ministeriais.  

No tocante à atenuante da confissão espontânea, conforme 

expressamente vedado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a 

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena 

abaixo do mínimo legal. Nesse sentido, ainda que a ré tenha confessado que 

trazia consigo o entorpecente apreendido e essa tenha sido considerada na 

sentença condenatória, não poderá a referida redutora de pena ser aplicada uma 

vez que a pena-base restaria abaixo do mínimo legal. Assim, segue mantida a 

pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão. 
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A Defesa requer, ainda, o afastamento da majorante prevista no 

artigo 40, inciso III, da Lei nº. 11.343/06, que fixou o patamar de aumento em 

1/6. Em razões, alega que não restou comprovada a ocorrência da citada 

majorante, não bastando que o fato tenha ocorrido nas imediações da 

penitenciária para manutenção da majorante. No entanto, analisando a sentença 

proferida pelo juízo a quo, identifico que a Magistrada fundamentou o 

reconhecimento da majorante da seguinte forma: “[...]Incide, outrossim, a específica 

causa de aumento de pena prevista no art.40, inciso III da Lei n°11.343/2006, já que o 

crime foi perpetrado nas dependências da casa prisional [...]”. Assim, frente notícia de 

que a ré fora flagrada durante a revista pessoal, na tentativa de ingressar na 

penitenciária com 26 gramas de maconha, não há fundamentos capazes de 

afastar a aplicação da majorante.  

Ainda, destaco que a doutrina descreve que “a Lei previu a causa 

de aumento para a hipótese em que os crimes são praticados nas instalações ou 

imediações dos locais que enumera. Não há nenhuma definição legislativa de 

delimitação de espaço que caracterize o que venha a ser “imediações”. Mensurar 

o espaço apto a se caracterizar como “imediações” fica, portanto, a cargo do 
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julgador, à luz dos elementos trazidos pelo caso concreto.”3. Portanto, deve 

ser mantida a majorante, inclusive por seu quantum não compreender violação 

aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.  

Com relação à pena definitiva e a sua substituição por penas 

restritivas de direitos não há o que reparar a sentença, tendo em vista não ter 

havido violação ao princípio da legalidade, o que segue mantido conforme 

sentença condenatória. 

 Por fim, quanto ao pleito defensivo referente à pena de multa, 

mantenho a condenação estabelecida na sentença, por não representar quantum 

ilegal e nem desproporcional em relação às circunstâncias do caso concreto4, 

não devendo ser acatado o pleito defensivo relativo ao afastamento dessa 

espécie de sanção, que apresenta suporte no artigo 5º, inciso XLVI, da 

                                       
3 Roque, Fábio. Távora, Nestor. Alencar, Rosmar. Legislação Criminal para Concursos: 

LECRIM / coordenador Ricardo Didier – Salvador: Juspodivm, 2016. pg. 587 
4 Considerando, nesse ponto, que a sentença fixou as penas de multa um pouco acima 

do mínimo legal (referente a 750 dias-multa), para os réus Jesus Juliano e Jeverson, 

justamente por terem circunstâncias judiciais desfavoráveis e, quanto à acusada 

Roselaine, a citada espécie de pena foi estabelecida no mínimo legal por serem essas 

vetorias neutras. 
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Constituição Federal de 1988, bem como consta do preceito secundário do tipo 

penal incriminador, o que inviabiliza a invocação de incapacidade financeira.  

Nesse sentido, cito como reforço argumentativo precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.  CONCURSO DE 

PESSOAS.  MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO.  

APLICAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO PELA MESMA 

CIRCUNSTÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  ATENUANTE DA 

MENORIDADE.  FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO 

LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 231/STJ. PENA DE 

MULTA.  ISENÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.  RECURSO PROVIDO.  

(...). V. A multa é uma sanção de caráter penal e a 

possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o 

princípio constitucional da legalidade. VI. Na ausência de 

previsão legal, restando comprovada a pobreza do 

condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu 

patamar mínimo, mas nunca excluída. VII. Recurso 

provido. (Resp n. 810.811 – RS, Quinta Turma do STJ, rel. 

Min. Gilson Dipp, j. em 11.04.2006, obtido em pesquisa 

no sítio do STJ, publicação DJ: 08.05.2006) 
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Ademais, a jurisprudência desta Câmara é uníssona no mesmo 

sentido.5 

Desse modo, eventuais pedidos de suspensão ou exclusão, 

mormente se baseados na incapacidade financeira do postulante, deverão ser 

formulados no Juízo da Execução. 

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso 

defensivo. 

 

DES. DIÓGENES V. HASSAN RIBEIRO (PRESIDENTE E REDATOR) 

Rogo vênia ao eminente Relator para divergir.  

Em primeiro lugar, a recorrente Gabriela foi submetida ao 

procedimento de revista vexatória. É o que se depreende do depoimento da 

agente penitenciária Georgete dos Santos Toniolo: “na sala de revistas da PERG 

disparou quando a acusada passou, daí porque essa foi submetida a revista 

íntima, sendo encontrado na sua vagina um embrulho contendo maconha (...) ao 

                                       
5 Apelação Crime Nº 70065829749, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 05/11/2015. 
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ser questionada se “tinha alguma coisa”, entregou, espontaneamente, o invólucro 

“. 

O fato de Gabriela ter confessado que levava a droga homiziada 

em seu canal vaginal, bem como retirado e entregado o invólucro com os 

entorpecentes, não afasta ou atenua o caráter absolutamente degradante da 

revista íntima. Tal prática é reprimida pela Resolução nº 05/2014 do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por diversas Leis Estaduais e por 

diversos julgados no plano nacional e internacional (Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, Caso nº 10.506; Corte Européia de Direitos Humanos, Caso 

Lorsé vs. Holanda).  

Assim, considero ilícita a prova material obtida mediante revista 

vexatória, sendo impositiva a absolvição da ré com fundamento no artigo 386, 

inciso II, do Código de Processo Penal.  

Há, ainda, um segundo fundamento que conduz à absolvição da 

ré: a existência de coação moral irresistível. A acusada asseverou que foi coagida 

por seu companheiro para que levasse o entorpecente para o interior do 

estabelecimento prisional, sob pena de expulsão de casa juntamente com seus 

filhos. Relatou a ré:   
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“Eu levei esses vinte e poucos gramas de maconha porque 

o meu marido me obrigou; ou eu levava, ou eu ia 

embora de casa; Como eu tenho cinco crianças pequenas, 

eu resolvi levar; E hoje eu nem tô mais em casa, ele até já 

está com outra e de certo fará isso com outra também; Eu 

levava vinte e poucos gramas de maconha para ele pagar 

a dívida que ele tinha dentro da cadeia; A droga tava 

dentro de uma camisinha de material laminado, por isso 

disparou o alarme; Foi a primeira vez que eu fiz isso para 

ele... e era a segunda visita que eu fazia a ele; Eu consegui 

a droga em uma boca de tráfico, foi o pai dele, o Marafo, 

que agilizou isso para meu ex- marido, o Jurandir 

Gustavo.”.  

Sabendo-se que a realidade descrita pela ré é pública e notória e 

decorre da própria “inércia ou incapacidade reiterada e persistente das 

autoridades públicas em modificar a conjuntura” do sistema prisional brasileiro 

(Supremo Tribunal Federal, ADPF 347-MC, Relator Ministro Marco Aurélio, j. 09/09/2015), 
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entendo que não há como afastar as alegações da acusada no sentido de que 

seu companheiro teria exigido dela o transporte do entorpecente.  

   Não se olvida da dificuldade de ser comprovada a tese de 

coação irresistível, especialmente pelos meios adotados por quem, de dentro do 

estabelecimento prisional, coage. Por essa exata razão que o Código de Processo 

Penal previu que a fundada dúvida sobre a existência de circunstâncias tais já 

seria o suficiente para a absolvição, o que verifico estar presente no caso 

concreto. Aliás, se não fosse pela coação, qual seria o outro motivo, provado 

nos autos, para que ela se submetesse ao risco de ser presa portando droga? 

Afinal, não se pode presumir que buscava auferir lucros com a atividade, já que 

nada nesse sentido corrobora essa ilação. 

Ressalto que este processo é o único fato na certidão de 

antecedentes da recorrente, que, com 21 anos de idade, não registra qualquer 

outro registro criminal (fl. 35). 

A versão defensiva mostra-se, como já mencionado, possível no 

contexto público e notório em que se encontram os estabelecimentos 

prisionais, sendo desnecessário, nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de 

Processo Civil, provar essa específica circunstância. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

entendo que não há como afastar as alegações da acusada no sentido de que 

seu companheiro teria exigido dela o transporte do entorpecente.  

   Não se olvida da dificuldade de ser comprovada a tese de 

coação irresistível, especialmente pelos meios adotados por quem, de dentro do 

estabelecimento prisional, coage. Por essa exata razão que o Código de Processo 

Penal previu que a fundada dúvida sobre a existência de circunstâncias tais já 

seria o suficiente para a absolvição, o que verifico estar presente no caso 

concreto. Aliás, se não fosse pela coação, qual seria o outro motivo, provado 

nos autos, para que ela se submetesse ao risco de ser presa portando droga? 

Afinal, não se pode presumir que buscava auferir lucros com a atividade, já que 

nada nesse sentido corrobora essa ilação. 

Ressalto que este processo é o único fato na certidão de 

antecedentes da recorrente, que, com 21 anos de idade, não registra qualquer 

outro registro criminal (fl. 35). 

A versão defensiva mostra-se, como já mencionado, possível no 

contexto público e notório em que se encontram os estabelecimentos 

prisionais, sendo desnecessário, nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de 

Processo Civil, provar essa específica circunstância. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Observo, ademais, que a Câmara possui precedente recente que, 

de forma unânime, decidiu nesse sentido: Apelação Crime Nº 70075035618, Relator: 

Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 28/02/2018.  

Nesses termos, renovada vênia ao eminente Relator, encaminho 

divergência também no sentido de acolher a postulação defensiva relacionada à 

coação irresistível e absolver a ré com fundamento no artigo 386, inciso VI, do 

Código de Processo Penal. 

É como voto. 

 

 

DES. RINEZ DA TRINDADE 

Rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência 

inaugurada pelo Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro. 

 

 

DES. DIÓGENES VICENTE HASSAN RIBEIRO - Presidente - Apelação Crime nº 

70077072163, Comarca de Rio Grande: "POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, 
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DES. RINEZ DA TRINDADE 

Rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência 

inaugurada pelo Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ABSOLVERAM A ACUSADA NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS II E VI, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL." 

 

 

Julgador(a) de 1º Grau: ROGER XAVIER LEAL 
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resumo: No presente artigo, destaca-se a 
problemática dos julgamentos do Tribunal do 
Júri, em que os jurados decidem por íntima 
convicção e em sigilo. Diante dessas peculia-
ridades, pretende-se analisar se as sentenças 
prolatadas nesse rito especial do processo 
penal podem repercutir no cível, em especial 
pela garantia da motivação das decisões ju-
risdicionais.

PAlAvrAs-ChAve: Motivação – Garantias – Júri –  
Vinculação – Inconstitucionalidade.

AbstrACt: The present work seeks to analyze 
this problem regarding Jury’s decisions, 
because they are confidential and unjustified. 
Such characters could prevent the application 
of the article 935 to obey the right of the parts 
to reasoned decisions.

Keywords: Decisions – Rights – Jury – Binding –  
Unconstitutionality.

Sumário: 1. Introdução e delimitação do tema. 2. O conteúdo da garantia da motivação 
em um Direito Processual constitucionalizado. 2.1. O neoconstitucionalismo e seu im-
pacto no Direito Processual. 2.2. O princípio da motivação como garantia estrutural da 
prestação jurisdicional. 3. O artigo 935 do Código Civil e a influência do juízo penal no 
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casos de Tribunal do Júri frente à garantia da motivação. 6. Conclusões. 7. Referências.
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1.  Introdução e delImItação do tema

Ao longo do tempo, o exercício do poder jurisdicional já comportou 
relações diversas com a exigência da fundamentação de seus atos: a íntima 
convicção, a prova tarifada e o livre convencimento motivado. No Código 
de Processo Civil (CPC) atual, afloram críticas de que não haveria liber-
dade na formação do convencimento, de modo que nos encaminharíamos 
para um novo momento histórico, tendo em vista que o direito processual 
deve servir como mecanismo de controle às decisões judiciais.1

Seja como for, é induvidoso que, no atual estado de coisas, a motivação 
se tornou uma garantia estruturante do processo, que legitima o próprio 
exercício da jurisdição pelo agente público.
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